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1. ÚVOD 

Okolnosti vylučující protiprávnost, ke kterým nutná obrana náleží, nejsou 

v trestněprávní nauce ničím novým, když se instituty jim podobné vyskytovaly již 

v dávných dobách. Existenci svémoci, sebeobrany či nouze přitom lze vysledovat až 

do středověku, kdy vyloučení trestní odpovědnosti jejich prostřednictvím částečně 

nahrazovalo nedostatek ochrany ze strany teprve se formující státní moci.
1
 Ani 

současná moderní podoba státu však nemůže zaručit všudypřítomnost jeho orgánů 

tak, aby ochránily občany před kriminalitou kdykoli a kdekoli. Instituty vylučující 

trestní odpovědnost v čele s nutnou obranou tak stále patří k základním otázkám 

trestněprávní nauky, přičemž poskytují jednotlivci právem aprobovanou možnost 

bránit se před protiprávními útoky tam, kde jeho ochrany veřejné orgány nejsou 

schopny. 

Stanovit podmínky nutné obrany a definovat okruh případů, na  které dopadá, 

je sice úkolem zákonodárce, ale až v rozhodovací činnosti soudů se vyjevují 

jednotlivé parametry tohoto institutu, když judikatura poněkud abstraktní zákonnou 

úpravu doplňuje a vykládá. Právě na  soudech leží odpovědnost podmínky nutné 

obrany konkretizovat a stanovit srozumitelná a jasná kritéria tak, aby i laická 

veřejnost chápala smysl a účel tohoto trestněprávního institutu, s kterým se může 

setkat ve svém každodenním životě, a viděla v něm možnost uplatnění svých práv 

bez obavy před trestním stíháním. 

Otázce nutné obrany a především jejímu zpracování v judikatuře se věnuje 

i tato práce, přičemž pozornost upíráme hlavně na  situace v rozhodovací praxi soudů 

sporné, neopomíjíme však ani některé problémy teoretické. Text je členěn do kapitol 

(např. 2. Pojem nutné obrany), podkapitol (např. 2.2. Nutná obrana) a oddílů (např. 

2.2.1. Obecně k smyslu institutu nutné obrany). 

V druhé kapitole se věnujeme pojmu nutné obrany, přičemž v první 

podkapitole této části práce stručně charakterizujeme okolnosti vylučující 

protiprávnost, ke kterým nutná obrana náleží a zařazujeme ji tak do systému trestního 

práva. Dozvídáme se také, co je smyslem institutu nutné obrany a jak vypadá platná 

                                                 

1
 VOKOUN, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. In AUC Iuridica.1989, č. 3., s. 

11 
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právní úprava. 

Třetí kapitola je již úžeji zaměřená, když v jejím rámci postupně hlouběji 

rozebíráme jednotlivé prvky obrany a útoku. V rámci první podkapitoly zvané útok 

zkoumáme postupně v jednotlivých oddílech vlastnosti útoku (např. v oddílu 3.1.4. 

pojednáváme o protiprávnosti útoku), druhá podkapitola s názvem obrana se pak 

věnuje hlavně mezím, jež je třeba při odvracení útoku dodržet. V jednotlivých 

oddílech podkapitoly Obrana je postupně vytyčen rámec, v jehož rozpětí se obránce 

musí pohybovat, nechce-li z mezí dovoleného jednání vykročit. Takovou situaci 

potom podrobněji rozebíráme v kapitole čtvrté (Exces z nutné obrany), zvláštní 

pozornost přitom věnujeme i důsledkům takového jednání (v podkapitole 4.2.). 

V rámci problematiky překročení mezí nutné obrany pojednáváme i o situacích, kdy 

k takovému jednání obránce dochází v důsledku strachu, úleku či jiného 

omluvitelného hnutí mysli vyvolaného útokem. 

Samostatná kapitola pět s názvem Sporné otázky nutné obrany se zaměřuje 

na  situace z nějakého důvodu problematické, jejichž hodnocení buď v minulosti 

činilo problémy, nebo ani nyní není zcela jednotné. Pozornost tak v rámci 

jednotlivých podkapitol upřeme nejen k útokům dětí či osob trestně neodpovědných 

(podkapitola 5.1.) , ale věnovat se budeme i problematice rvačky (5.3.) nebo obraně 

proti úkonům úředních osob (5.4.). 

Poslední šestá kapitola poskytuje výklad k otázce přípustnosti automatických 

obranných zařízení, která se v poměrně nedávné době několikrát stala předmětem 

rozhodování soudů. 
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2. POJEM NUTNÉ OBRANY 

2.1. Okolnosti vylučující protiprávnost 

Posláním trestního práva je chránit nejdůležitější zájmy jednotlivců 

i společnosti proti trestným činům.
2
 Aby toho mohlo být dosaženo, vymezuje trestní 

právo hmotné protiprávní činy, které považuje za trestné, nazývá je trestnými činy 

a taková jednání sankcionuje. V souladu se zněním § 13 TZ je trestným činem 

„protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky 

uvedené v takovém zákoně“
3
, přičemž naplnění znaků trestného činu, je-li zároveň 

dána protiprávnost
4
 takového jednání, zakládá trestní odpovědnost,

5
 na  druhou 

stranu však nedostatek protiprávnosti způsobuje, že se o trestný čin nejedná, protože 

zákonný znak- protiprávnost, schází.
6
 Všechny protiprávní činy však, bez ohledu na  

to v jaké míře, jsou pro společnost nebezpečné, i když pouze takové, jejichž 

společenská škodlivost je natolik vysoká, že vyžadují trestněprávní postih,
7
 

                                                 

2
 VOKOUN, R. Okolnosti vylučující protiprávnost. In NOVOTNÝ O. a kol. Trestní právo hmotné-I. 

Obecná část. 6. vydání. Praha: ASPI, 2010, kapitola X, s. 256 

3
 V odstavci 2 citovaného ustanovení přistupuje k definici trestného činu nad rámec uvedeného ještě 

požadavek zavinění, přičemž „k trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, 

nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ 

4
 Protiprávností rozumíme protinoremnost, tedy rozpornost s  právním řádem jako celkem, hodnotíme 

tak rozpor činu pachatele s právem z pohledu celého právního řádu. KRATOCHVÍL, V. 

Protiprávnost, trestnost činu a trestní odpovědnost. In KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné- 

obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, kapitola 5, s. 214. Shodně též SOLNAŘ, 

V.,FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. a VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva: Základy 

trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Novatrix, 2009, s. 104 a VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 256. 

V teorii nepanuje shoda ohledně otázky, zda protiprávnost je znakem obecným či typovým. 

SOLNAŘ, V, a kol. 2009. Op. cit., s. 105, shodně též ŘÍHA, J. Příspěvek k pojetí viny. In Pocta Otovi 

Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 282, pozn. pod čarou č. 5 či 

NOVOTNÝ, O. Trestný čin. In NOVOTNÝ O. a kol. Trestní právo hmotné- I. Obecná část. 6. vydání. 

Praha: ASPI, 2010, kapitola V., s. 111 zastávají názor, že protiprávnost spolu se společenskou 

nebezpečností jednání jsou znakem trestného činu samého a nikoliv jeho skutkové podstaty. 

5
 JELÍNEK., J. Okolnosti vylučující protiprávnost. In JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2010, kapitola XI., s. 241 

6
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 256 

7
 V souladu se zněním § 12 odst. 2 TZ uplatňujeme trestní právo až jako ultima ratio, což je 



6 

 

považujeme za trestné činy. Z uvedeného je patrné, že společenská škodlivost je 

sociálně- právním důvodem trestnosti takového činu a zároveň jeho pojmovým 

znakem, obdobně jako protiprávnost, kterou považujeme za formální výraz 

nebezpečnosti činu pro společnost splývající s jeho trestností.
8
 

Trestní právo však musí upravovat i případy, kdy určitý konkrétní čin sice 

splňuje téměř všechny zákonné znaky některého trestného činu, avšak je učiněn 

za zvláštních okolností, v jejichž důsledku nejen, že není společensky škodlivý, ale 

naopak se takové jednání jeví být užitečným či žádoucím (např. zranění útočníka při 

obraně života napadeného), takže i jeho protiprávnost je vyloučena.
9
 Hovoříme 

o situacích známých jako okolnosti vylučující protiprávnost, kdy činy, kterým schází 

znak protiprávnosti, představují, ač jinak by byly trestným činem, za určitých 

podmínek způsob jednání dovoleného, ke kterému je subjekt oprávněn. Jednání 

za okolností vylučujících protiprávnost proto od počátku není trestným činem.
10

 

Platný trestní zákoník (§28-32) výslovně upravuje krajní nouzi, nutnou obranu 

a oprávněné použití zbraně jakožto případy známé již z dřívějších úprav, přičemž 

poprvé výslovně zakotvuje přípustné riziko a svolení poškozeného (v rámci tohoto 

institutu upravuje i lékařský zákrok). V zákoně ani nadále není obsažen výkon práva 

nebo povinnosti, neboť již z názvu tohoto institutu, jak připomíná důvodová 

zpráva,
11

 je zřejmé, že protiprávnost takového jednání je pojmově vyloučena. Ve 

zvláštní části zákona je upravena specifická okolnost vylučující protiprávnost, když § 

363 hovoří o beztrestnosti policejního agenta. Katalog okolností vylučujících 

protiprávnost však není tímto výčtem uzavřen, když uznat lze i další, v zákoně 

výslovně neuvedené okolnosti.
12

 

                                                 

vyjádřeno následovně: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu.“ 

8
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 104 

9
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 256 

10
 JELÍNEK., J. 2010. Op. cit., s. 241 

11
 Důvodová zpráva k hlavě III. Části I. TZ je dostupná prostřednictvím programu ASPI. 

12
 JELÍNEK., J. 2010. Op. cit., s. 242, shodně též VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 258 i SOLNAŘ, V. 

a kol. 2009. Op. cit., s. 112. Je třeba podotknout, že takováto analogická aplikace okolností 

vylučujících protiprávnost není v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege, když se jejím 

prostřednictvím podmínky trestní odpovědnosti pachatele zužují (rozšiřují se podmínky jeho 

beztrestnosti), jedná se tedy o analogii „ve prospěch“. 
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Od okolností vylučujících protiprávnost je třeba odlišovat případy, kdy sice k 

naplnění požadavku protiprávnosti dochází, ovšem podmínka společenské 

škodlivosti činu chybí, tedy se jedná o jednání, která ačkoli nejsou trestná, zůstávají 

nadále protiprávní, pouze jejich spáchání je v určité konkrétní situaci omluveno. 

Takové důvody zakládají pouze vyloučení trestní odpovědnosti.
13

 

Odlišovat je třeba též případy zániku trestní odpovědnosti, reflektující situace, 

kdy sice ke spáchání trestného činu došlo a v tomto momentě zde také byly všechny 

podmínky trestní odpovědnosti (typové znaky i potřebný stupeň nebezpečnosti pro 

společnost), přičemž teprve později, avšak dříve, než bylo rozhodnuto, nastala určitá 

skutečnost způsobující, že čin přestal být trestným.
14

 Do této skupiny řadíme 

například účinnou lítost či promlčení trestního stíhání. 

Z výše uvedeného můžeme uzavřít, že okolnosti vylučující protiprávnost tvoří 

podskupinu okolností vylučujících trestnost.
15

 Nejobecnější okolností vylučující 

protiprávnost patrně je výkon práva nebo povinnosti, kam lze zařadit i případy 

výslovně v zákoně neupravené. Nutná obrana je navíc v poměru speciality k institutu 

krajní nouze, když je jejím zvláštním, privilegovaným případem.
16

 

                                                 

13
 Jedná se o členění užívané v německém právu, na které upozorňuje ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 285 

a násl., tedy o důvody ospravedlňující (důvody vylučující protiprávnost) a omluvné, kam náleží 

i omluvná krajní nouze, podrobněji rozebíraná v kapitole Protiprávnost útoku a astenický afekt, o 

kterém pojednává kapitola této práce pod názvem Exces z nutné obrany (podkapitola Exces chabý). O 

omluvných důvodech hovoří i starší česká právnická literatura, zastoupená KALLABEM, J. Trestní 

právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské: Část obecná i zvláštní. Praha: Melantrich, 1935, 

s. 80 a násl. či MIŘIČKOU, A. Trestní právo hmotné: Část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd, 1934, s. 

78 a násl. SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 111 upozorňuje taktéž na pojetí současné polské 

nauky, reprezentované Gordockim, třídícím okolnosti vylučující trestní odpovědnost na okolnosti: a) 

vylučující protiprávnost činu, b) vylučující vinu, kam řadí nepříčetnost, plnění rozkazu, právní 

a skutkový omyl a c) vylučující společenskou škodlivost činu, schází-li materiální znak. 

14
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 106 a VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 257 

15
 Okolnostmi vylučujícími trestnost jsou všechny důvody mající za následek, že čin, který by jinak 

byl trestným činem, takovým činem není, jedná se tedy o zastřešující kategorii. Obdobně jako 

okolnosti vylučující protiprávnost, samostatnou podskupinu s obdobným důsledkem tvoří i případy 

nepříčetnosti či nedostatku věku, vylučující způsobilost být subjektem trestní odpovědnosti, které však 

nejsou předmětem zájmu této práce. Trestnost, nikoli již protiprávnost vylučují i instituty v našem 

právu neupravené, jako omluvná krajní nouze a astenický afekt, tedy důvody omluvné. 

16
 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 250. Je tomu tak proto, že v nutné obraně se neodvrací nebezpečí 

jakéhokoli původu, jako v krajní nouzi, ale pouze zvláštní druh nebezpečí, vznikající z útoku člověka. 
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2.2. Nutná obrana 

2.2.1. Obecně k smyslu institutu nutné obrany 

V obecné rovině rozumíme nutnou obranou odrážení protiprávního 

bezprostředně hrozícího nebo trvajícího útoku na  zájmy chráněné trestním 

zákonem.
17

 Je-li potom cílem trestního práva ochrana nejdůležitějších právních statků 

před trestnými činy,
18

 jedná ten, kdo odráží takový protiprávní útok, ve shodě 

s účelem trestněprávní regulace a právo mu proto musí poskytnout beztrestnost, 

neboť obránce hájí stejné zájmy jako trestní zákon sám
19

 a taková obrana je proto 

oprávněná. Protože institut nutné obrany lze chápat i jako bezprostřední projev boje 

s trestnou činností,
20

 musí být, má-li jít o prostředek v praxi využívaný, její hranice 

nastaveny dostatečně široce, neboť při příliš restriktivním výkladu se občané ve 

strachu před trestněprávní sankcí mohou obávat zakročit činem, jenž by, při 

nesplnění podmínek dovoleného jednání, byl činem trestným.
21

 Nutno zdůraznit, že 

ačkoli úprava nutné obrany správně zvýhodňuje obránce před útočníkem, je třeba 

vždy pamatovat na  její účel, tedy ochranu práva proti bezpráví.
22

 Právě nastavení 

dostatečného rozpětí dovolené obrany tak, aby na  jedné straně bylo občanům 

dostatečně umožněno bránit se „svépomocně“ v situacích, kdy jejich obrany stát není 

schopen, ale současně nedocházelo k zneužívání tohoto institutu, je cílem 

zákonodárce. Výkladu pojmu nutné obrany nejen v zákoně, ale i v teorii a judikatuře 

se budeme věnovat v dalších částech této práce, nyní však předestřeme, jak vypadá 

úprava nutné obrany v platném zákoně. 

                                                 

Stejně tak škoda nevzniká komukoli, ale na rozdíl od krajní nouze pouze útočníkovi, v nutné obraně se 

tedy nezasahuje do právní sféry třetích osob. K uvedenému srov. judikáty NS SSR, sp. zn. 5 Tz 

143/79 a NS SSR, sp. zn. 7 Tz 9/87 

17
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 114 

18
 JELÍNEK, J. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva. In JELÍNEK, J, a kol. 

Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, kapitola I., s. 20 

19
KUCHTA, J. Nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu. In KRATOCHVÍL a kol. Trestní právo 

hmotné- obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, kapitola 9, s. 434 

20
KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 433 

21
 Z hlediska trestního práva je významná pouze nutná obrana realizovaná prostřednictvím činu jinak 

trestného. 

22
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 265 
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2.2.2. Platná právní úprava 

Trestní zákoník upravuje nutnou obranu v § 29 následovně: „Čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na  zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ Ačkoli zákonná definice ve stručnosti 

zachycuje všechny podstatné aspekty dovoleného obranného jednání, 

v konkrétnějších rysech poskytují výklad především nauka a judikatura, zpřesňujíce 

neurčité právní pojmy užité zákonodárcem. 

V literatuře bývá nutná obrana chápána jako „odvracení bezprostředně 

hrozícího nebo trvajícího protiprávního útoku na  zájmy chráněné trestním 

zákoníkem, a to činem, který by jinak byl trestným činem, namířeným proti 

útočníkovi“ za současného splnění požadavku, aby „tato obrana nebyla zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku“.
23

 V souladu s teorií tak již nyní můžeme předestřít 

hlavní požadavky na  nutnou obranu kladené, a sice že: 

1) útok, aby opravňoval k jednání v nutné obraně, musí 

a) bezprostředně hrozit nebo trvat, 

b) směřovat proti zájmům chráněným trestním zákoníkem a 

c) být protiprávní, přičemž 

d) jde o útok člověka; 

2) obrana uskutečněná v mezích dovoleného jednání 

a) míří proti útočníkovi, 

b) není zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku a 

c) k takové obraně je oprávněn kdokoli (má-li obranný úmysl). 

Podmínku subsidiarity, tedy požadavek, aby nebylo možné se útoku vyhnout jinak, 

na  nutnou obranu, na  rozdíl od úpravy krajní nouze, neklademe. 

Jednotlivým náležitostem útoku, stejně jako podmínkám obrany, se budeme 

věnovat v následující kapitole zvané Předpoklady vzniku situace nutné obrany, ve 

které podrobněji rozebereme nejprve pojem útoku a útočníka, abychom se v její 

druhé části seznámili i s podmínkami kladenými na  obránce a obranné jednání, má-li 

být dovolené. 

                                                 

23
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 265, obdobně též SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 114; 

KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 434 a JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 250 
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3. PŘEDPOKLADY VZNIKU SITUACE NUTNÉ 

OBRANY 

V této části práce se zaměříme na  popis a podrobnější charakteristiku 

jednotlivých prvků konstrukce nutné obrany. První podkapitola pojedná o útoku, tedy 

cílí blíže na  otázku, kdy a za splnění jakých podmínek je možné vůbec nutnou 

obranu připustit, co to útok je a čím se vyznačuje. Jak lze takový útok odvracet 

a jaké meze obranné jednání předpokládá, podrobněji rozebíráme v druhé 

podkapitole zvané Obrana.  

3.1. Útok 

3.1.1. Pojem útoku 

Základním předpokladem vzniku situace nutné obrany je útok, když bez 

útoku nemůže být obrany. Útokem rozumíme (objektivně) protiprávní jednání 

člověka
24

 (subjekt útoku), kterým jsou porušeny či ohroženy zájmy chráněné 

trestním zákonem. 

Útok má zpravidla znaky trestného činu, avšak nemusí tomu tak vždy být, 

když se může jednat i o přestupek či jiný delikt,
25

 útokem však nejsou činy pouze 

nepatrné závažnosti, tzv. nezbednosti (např. povykování dětí na  ulici).
26

 Nemusí-li 

být útok trestným činem, lze pod útok, proti kterému je nutná obrana přípustná, 

                                                 

24
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 266 

25
 Otázkou vztahu podmínek nutné obrany k různým kategoriím protiprávních jednání se ve 

stejnojmenné kapitole své práce obšírněji zabývá VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 20 a násl. Podle jeho 

názoru je třeba připustit nutnou obranu jak proti přestupkům, tak i v případě správních deliktů. 

Argumentuje přitom především skutečností, že kategorizace deliktů je právním institutem, tedy jedná 

se do jisté míry o rozdělení umělé, o kterém běžný občan nemusí mít hlubší povědomí, protože 

podřazení konkrétního jednání pod určitou kategorii závisí na mnohých faktorech (nejen na 

společenské nebezpečnosti, ale např. i na výši způsobené škody či povaze újmy na zdraví). Proto 

občané často sami nedokáží určit, zvláště ve vypjaté situaci způsobené útokem či jeho hrozbou, jedná-

li se např. o přestupek či již o trestný čin, a vůbec žádat po nich tak precizní zhodnocení situace je 

nemyslitelné. Domnívám se, že s takovým názorem nelze než souhlasit. 

26
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 117 
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subsumovat i čin, kterému některý znak trestného činu chybí, jako quazidelikt,
27

dále 

čin, jehož trestnost zanikla nebo např. čin z procesních důvodů nestíhatelný.
28

 

Existují i trestné činy, u nichž je nutná obrana z povahy věci obtížně proveditelná, 

jako např. v případě zanedbání povinné výživy (§196 TZ). Předem ji však patrně 

vyloučit nelze, když takové omezení podmínek nutné obrany nemá oporu v zákoně.
29

 

Útok má nejčastěji povahu konání, nelze však vyloučit, ačkoli půjde o situaci 

v praxi spíše výjimečnou, ani útoky spáchané opomenutím, např. nepostaví-li 

železničář úmyslně výhybku, aby způsobil srážku vlaků,
30

 nebo neodvolá-li majitel 

svého psa, který napadne kolemjdoucího. „Podmínky nutné obrany ve smyslu §13 tr. 

zák.  (současný §29 TZ) mohou být splněny i v případě, kdy oprávněný uživatel domu 

nutí jiného jednáním, které by jinak bylo trestným činem, např. pohrůžkou násilí, aby 

odešel z místa, které požívá ochrany domovní svobody a na  němž neoprávněně 

setrvává.“
31

 

Převážně bude mít útok charakter jednání úmyslného, není ale vyloučeno ani 

zavinění ve formě nedbalosti.
32

 Obdobně se k zavinění vyjadřuje i Nejvyšší soud 

v rozhodnutí 7 Tdo 461/2004, když konstatuje, že „forma zavinění, jímž je zahrnut 

následek způsobený jednající osobou, není kritériem nutné obrany.“ Co se týče 

přípustnosti nutné obrany proti útokům nezaviněným, není teorie zcela jednotná, 

převládá však přesvědčení, že nutná obrana je přípustná jen proti útokům alespoň 

s nedbalostní formou zavinění, lze se ale setkat i s přesvědčením opačným,
33

 a sice 

že protiprávní mohou být i činy, které vůbec znaky trestného činu nemají. To by 

znamenalo, že nutnou obranu nelze vyloučit ani proti nezaviněným útokům (např. 

osob nepříčetných).
34

 V současnosti tak převládá objektivní pojetí protiprávnosti, 

                                                 

27
 O nutné obraně proti útokům osob trestně neodpovědných pro nedostatek věku či příčetnosti je 

pojednáno v podkapitole 5. 1. této práce. 

28
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 266 

29
 VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 22, naproti tomu ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník- I. Obecná část 

§ 1- 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 401 nutnou obranu proti činům tohoto 

charakteru přímo vylučuje, shodně též CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Aktuální problémy nutné 

obrany z hlediska nových kodifikací. In AUC Iuridica, 1986, č. 1., s. 27 

30
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 117 

31
 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 4 To 360/96 

32
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 267 

33
 Tento názor zastává např. SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 117 

34
 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 438 
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zároveň lépe vyhovující požadavkům kladeným na  obránce, když se po něm nežádá, 

aby v okamžiku útoku vyhodnotil subjektivní stránku jednání pachatele, což 

zpravidla ani není možné. S výše nastíněnou problematikou souvisí úzce kapitola 4 

této práce, která se šířeji zabývá mezemi nutné obrany. O protiprávnosti útoku bude 

pojednáno v oddíle 3.1.4. této práce. 

3.1.2. Zájem ochráněný zákonem 

Nutná obrana je uplatněním práva proti bezpráví; svépomoc obrany tu 

nahrazuje nedostatek ochrany důležitých zájmů ze strany veřejné moci.
35

 Účelem 

nutné obrany tedy je umožnit obranu zájmů chráněných trestním zákonem tam, kde 

z nějakého důvodu nezasáhla včas veřejná moc, svépomocně. Otázka, jaké všechny 

hodnoty lze pod pojem zájmu chráněného zákonem podřadit a tedy v nutné obraně 

hájit, je klíčová. Názor na  tuto problematiku se v minulosti různil a především 

v období socialismu bylo chápání této problematiky do velké míry ideologicky 

předurčené. 

Někdejší rakouské právo v trestním zákoníku z roku 1852 výslovně uvádí, že 

chránit lze život (včetně tělesné integrity), svobodu a jmění.
36

 Ochrany tak požívaly 

výlučně individuální právní statky, avšak bez ohledu na  to, zda náležely přímo 

obránci. Shodné nazírání bylo vlastní prvorepublikové nauce i praxi. V rozhodnutí 

ČSR, sp. zn. Zm II 87/29, vylučuje Nejvyšší soud z dosahu nutné obrany i čest,
37

 

vyjma tzv. cti pohlavní v případech, kdy se zároveň jedná o útok na  tělesnou 

integritu nebo svobodu.
38

 

 Převrat do pojetí chráněných zájmů vnáší komunistická ideologie a zřetelná 

inspirace sovětským zákonodárstvím, když v oboru trestního práva v rámci právnické 

dvouletky vzniká roku 1950 i trestní zákon. Prim nově hrají kolektivní zájmy, a tak 

nad rámec dosud hájených zájmů jednotlivce je poprvé možné v nutné obraně 

                                                 

35
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 23 

36
 KUCHTA, J. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 119 

37
Soud v citovaném rozhodnutí konkretizuje nepřípustnost útoku na čest takto:  „Nutnou obranu proti 

útoku na čest zákon neuznává ani tehdy, záleží-li útok ve výhružce nebo ve zlém nakládání, jež 

v souzeném případě soud zjišťuje, bera za prokázáno, že se obžalovaný dal k činu strhnouti tím, že 

obžalovaná po vzájemných nadávkách mu vlila do obličeje vodu.“ 

38
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 82 a KALLAB, J. 1935. Op. cit., s. 82 
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odvracet i útok na  „lidově demokratickou republiku, její socialistickou výstavbu 

a zájmy pracujícího lidu“. 

Trestní zákon z roku 1961 se nese v podobném duchu, když zavádí pojem 

„zájmy chráněné tímto zákonem“, jež konkretizuje v §1 jako „společenské a státní 

zřízení Československé socialistické republiky, socialistické vlastnictví, práva 

a právní zájmy občanů“. Preference kolektivních zájmů je více než patrná, když 

zájmy občanů jsou v tomto výčtu uvedeny až na  posledním místě. 

Změnu hodnotového zaměření celé společnosti a samozřejmě i trestního 

práva přinášejí porevoluční léta, když komunistické ideologii poplatné formulace 

z právních předpisů postupně mizí a znění §1 TZ 1961 je přeformulováno tak, že 

nově jsou chráněny „zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva 

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob“. 

Platná právní úprava účel trestního zákona výslovně neuvádí, vyjadřuje 

se však k němu důvodová zpráva
39

: „účel trestního zákoníku, jako základního kodexu 

trestního práva hmotného, vyplývá z konkrétních ustanovení a je jím nepochybně 

ochrana práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, zájmů společnosti 

a ústavního zřízení České republiky, a to prostředky trestního práva“. Z uvedeného 

je patrný návrat k preferenci individuálních zájmů jednotlivce, figurujících ve výčtu 

na  prvním místě, k podstatnější změně oproti novelizovanému znění TZ 1961 však 

nedochází. Druhové objekty trestných činů lze navíc dovodit z názvů jednotlivých 

hlav zvláštní části TZ 2009.
40

 

Stále tak platí, že je možno hájit veškeré zájmy, chráněné všemi jednotlivými 

ustanoveními trestního zákona, a to zájmy jak jednotlivců, tak i právnických osob, 

společnosti i státu.
41

 Chránit lze zájmy vlastní i zájmy jiného (tzv. pomoc v nutné 

obraně).
42

 Obdobně široce o chráněných zájmech smýšlejí i soudy, když výslovně 

připouštějí užití nutné obrany na  ochranu domovní svobody (rozhodnutí NS SSR, 

sp. zn. 4 Tz 40/78, shodně rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. 

                                                 

39
 Důvodová zpráva je přístupná prostřednictvím programu ASPI. 

40
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 403 dovozuje, že mezi chráněné individuální zájmy můžeme 

podle řazení jednotlivých hlav počítat především život, zdraví, svobodu, osobnost člověka a jeho 

soukromí, stejně tak lidskou důstojnost, čest, majetek apod. 

41
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 121 

42
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 268. K pomoci v nutné obraně srov. rozhodnutí NS ČSSR, sp. zn. 7 

Tz 67/69 a rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 4 Tz 40/78. 



14 

 

zn. 4 To 360/96), z okruhu zájmů zákonem chráněných samozřejmě není vyloučena 

svoboda osobní (rozhodnutí NS ČSSR, sp. zn. 2 Tz 22/67; rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 

8 Tdo 838/2006). K definici zájmu chráněného zákonem podává výklad i Ústavní 

soud,
43

 když konstatuje, že „nutná obrana je dle soudní judikatury přípustná proti 

útoku přímo ohrožujícímu jakýkoli zájem chráněný trestním zákonem, tedy i zájem 

na  ochraně majetku a nedotknutelnosti obydlí“, a k poměru chráněných zájmů 

dodává: „Není možné apriorně usoudit na  vybočení z mezí nutné obrany pouze 

z toho, že stěžovatel, jenž odvracel útok na  majetek a na  nedotknutelnost obydlí, 

svým jednáním ublížil jinému na  zdraví.(…)Soud, který upřednostnil při posouzení 

podmínek nutné obrany ochranu práva poškozeného na  zdraví před právem 

stěžovatele na  ochranu majetku a nedotknutelnosti obydlí, měl proto přesvědčivě 

vysvětlit, proč nepovažoval obranu stěžovatele za výkon nutné obrany.“ 

Závěrem nutno podotknout, že zájmy, které trestní zákon nechrání, nemohou 

být ani beztrestně chráněny v nutné obraně.
44

 

3.1.3. Společenská škodlivost útoku 

Československá právní teorie a praxe, stejně jako ostatní oblasti života 

společnosti, byla v předlistopadovém období pod silným vlivem sovětské ideologie.
45

 

To se samozřejmě promítlo i do oblasti trestního práva, když právě ze sovětské 

nauky byla v zákoně  TZ 1961 prvně zakotvena nebezpečnost útoku.  Tato „povaha 

a nebezpečnost útoku“ se stávají napříště jakýmsi hodnotícím měřítkem přiměřenosti 

či nepřiměřenosti nutné obrany. 

Novelou TZ č. 290/1993 Sb. dochází k rozsáhlé změně terminologie a na  

místo dosavadního hlediska „povahy a nebezpečnosti útoku“ nastupuje patrně 

komplexnější pojem „způsobu útoku“. Společenská nebezpečnost útoku však 

přetrvává z toho hlediska, že útokem je pouze jednání společensky nebezpečné,
46

 

přičemž taková nebezpečnost útoku pro společnost nesmí být jen zcela nepatrná, 

dosahovat intenzity trestného činu však nemusí.
47

 Lze konstatovat, že v situaci, kdy 

                                                 

43
  Nález ÚS, sp. zn. II ÚS 317/01  

44
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 268 

45
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 28 

46
 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Tzv 87/57, obdobně též JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 251 

47
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400, obdobně též KUCHTA, J. 2012, Op. cit., s. 437 
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v daném případě je útok schopen „porušení konkrétního zájmu chráněného 

v příslušném ustanovení trestního zákona přivodit“(rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 8 Tdo 

1487/2008), jedná se již o čin společensky nebezpečný, neboť nebezpečnost útoku je 

celková způsobilost útoku způsobit škodu (poruchu) na  zájmech, chráněných 

trestním zákonem.
48

 

V platné právní úpravě TZ 2009, která mění koncepci trestného činu a opouští 

dosavadní materiálně- formální pojetí této problematiky,
49

 dochází k nahrazení 

materiálního znaku „společenské nebezpečnosti“ novým termínem, totiž 

„společenskou škodlivostí“. Na otázku, zda změna v pojetí trestného činu nějakým 

způsobem ovlivňuje chápání vlastního pojmu útoku, si zřejmě můžeme odpovědět 

zamítavě. i nadále útok vyžaduje jistou alespoň minimální intenzitu závažnosti, když 

útokem ani nyní nejsou např. jen pouhé nezbednosti či nepřístojnosti (povykování 

dětí na  ulici, hlasitý hovor v tramvaji).
50

 Obdobnému závěru, sice že pro chápání 

pojmu útoku nedochází k významným změnám, nasvědčuje i důvodová zpráva při 

vymezení pojmu „společenské škodlivosti“.
51

 

                                                 

48
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 26 

49
Otázku pojetí trestného činu vysvětluje JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 114 a násl., takto: Dřívější 

materiálně- formální koncepce znamenala, že trestný čin tvořily dvě současně přítomné složky- 

formální a materiální podmínku. Formální podmínka vyžadovala, aby čin vykazoval znaky uvedené 

v zákoně, nadto však, měla-li být naplněna i materiální podmínka, musel být současně nebezpečný pro 

společnost. Nesplňoval-li čin jednu či druhou podmínku, o trestný čin se nejednalo. Materiální znak 

trestného činu, tedy jeho společenská nebezpečnost, vystupoval jako korektiv, když trestným činem 

bylo pouze jednání jevící se hodné trestu pro jeho společenskou nebezpečnost (škodlivost). Kritéria 

společenské nebezpečnosti byla demonstrativně uvedena v § 3 odst. 4 TZ 1961. Čin s jen nepatrnou 

společenskou nebezpečností tedy nebyl trestným činem ani tehdy, vykazoval-li by jinak znaky činu 

trestného. 

Současné formální pojetí trestného činu v platné úpravě je odlišné. Dle §13 odst. 1 současné úpravy 

považujeme za trestný čin, který současně naplňuje dvě obligatorní podmínky, a sice, je jednak 

protiprávní, současně však vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně. Jako hmotněprávní korektiv 

působí zásada subsidiarity trestní represe, zakotvená v §12  odst. 2 tohoto zákona, v následujícím 

znění: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen 

v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu.“ 

50
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400 

51
 Důvodová zpráva k zákonu (dostupná prostřednictvím programu ASPI) vymezujíc společenskou 

škodlivost útoku odkazuje na §39 odst. 2 TZ 2009, který praktický odpovídá dřívějšímu §3 odst. 4 TZ. 
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Společenskou škodlivost útoku lze tedy chápat i nadále jako jeho závažnost či 

míru, kterou ohrožuje zájmy chráněné zákonem, přičemž nelze opomenout velmi 

úzkou vazbu této společenské nebezpečnosti přímo na  protiprávnost činu. Lze 

se domnívat, že protiprávnost útoku plyne právě z jeho společenské škodlivosti.
52

 

3.1.4. Protiprávnost útoku 

Protiprávností lze rozumět protinoremnost, rozpor jednání s platným právem, 

přičemž takové jednání je nebezpečné. Tato škodlivost útoku je obsahem a důvodem 

protiprávnosti, jde vlastně o způsobilost jednání ohrozit či porušit právem chráněné 

zájmy.
53

 Útok je protiprávní tehdy, směřuje-li proti zájmům chráněným trestním 

zákonem. Protiprávnosti útoku lze zřejmě i s ohledem na  výše uvedenou 

kategorizaci protiprávního jednání (zmiňované v podkapitole 3.1.1. Pojem útoku) 

vztáhnout na  rozpor útoku s právním řádem jako celkem,
54

 když pro splnění 

podmínek nutné obrany není třeba útoku dosahujícího intenzity trestného činu, ale 

bránit se lze i proti jednáním méně závažným. 

Útok musí být nedovolený (objektivně protiprávní)
55

, proto dovolené jednání 

nemůže být útokem a nelze mu v nutné obraně čelit.
56

 Tak není možné nutnou 

obranu připustit proti jednáním, kterými někdo vykonává své právo nebo povinnost 

(např. zloděj se nemůže dovolávat nutné obrany, pokud poraní poškozeného 

bránícího proti němu svůj majetek, obdobně nelze nutnou obranou čelit 

zadržení
57

vykonanému za splnění podmínek stanovených trestním řádem).
58

 Proti 

těm škodlivým útokům, které ovšem nejsou zároveň protiprávní (jsou například 

                                                 

1961, charakterizujícímu nebezpečnost činu pro společnost. 

52
 KUCHTA, J. 2012, Op. cit., s. 437 

53
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 86 

54
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 99 a násl., shodně VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 20 a násl. 

55
 Tak postačuje, vyvolává-li čin nebezpečí pro zájem chráněný trestním zákonem, tedy je 

společensky škodlivý a nemá oporu v objektivním právu. Splňuje-li též kritérium subjektivní 

protiprávnosti (např. dostatek věku pachatele, příčetnost, zavinění), tedy je-li útočník deliktně 

způsobilý, již není třeba zkoumat. 

56
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 266, shodně JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 252 

57
 Problematice zadržení a použití nutné obrany proti útokům úředních osob se podrobněji věnuje 

kapitola 5 této práce Meze nutné obrany. 

58
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 401 
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pouze nemorální), nelze v nutné obraně zakročit.
59

 

Mohou nastat i situace, kdy ohrožení či porušení jinak chráněného zájmu 

nebude nebezpečné (škodlivé) ani protiprávní, typicky tehdy, budou-li dány okolnosti 

vylučující protiprávnost na  straně obránce, takže porušení jinak chráněných zájmů 

útočníka nebo třetích osob bude v souladu s právem, neboť tyto pozbydou ochrany.
60

 

Proto jednání v nutné obraně nebude protiprávním útokem, jak ostatně konstatoval 

Nejvyšší soud SSR v rozhodnutí sp. zn. 4 Tz 40/78, kde se vyjádřil i k trvání 

takového útoku. „Proti 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 pokračující útok 

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

útoku.“ 

Opačně nutno posuzovat případy putativní nutné obrany, tedy situace, kdy 

obránce odvrací pouze domnělý, nikoli skutečný útok. Taková obrana nemůže být 

oprávněná, je-li způsobilá poškodit chráněné právní statky, tím spíše, že je vlastně 

sama útokem objektivně protiprávním, a to bez ohledu na  zavinění obránce 

(rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Tzv 78/57). Obdobně lze připustit nutnou obranu 

i v případě excesu.
61

 Je-li jednání, které mělo být původně obranou, zcela zjevně 

nepřiměřené způsobu útoku (exces intenzivní), jedná se vlastně již o útok. Takový 

hrubý nepoměr může být dán například tehdy, střelí-li obránce hned neozbrojeného 

útočníka do břicha, ačkoli je sám ještě ozbrojen i holí (rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. 

Zm III 222/34). Obdobně nutnou obranou lze odrážet i exces extenzivní, například 

tehdy, neomezí-li se obránce na  odvrácení útoku, ale podnikne-li další útočné činy, 

neodůvodněné již pouze nutností obrany (rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. 

zn. 18 Tk 151/51). Blíže se problematice excesu věnuje kapitola 4 této práce. 

                                                 

59
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 87 

60
 KUCHTA, J. 1999, Op. cit., s. 87, K tomu též srov. Zobecňovací materiál NS, sp. zn. Pls 5/65: 

 „ Stav nutné obrany je důvodem vylučujícím nebezpečnost činu pro společnost i jeho nedovolenost, 

takže čin provedený v nutné obraně není trestným činem a nemůže být postižen trestem ani jinou 

sankcí.“ 

61
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 81 
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Nutná obrana proti krajní nouzi
62

 je nepřípustná.
63

 Jako stav krajní nouze 

chápeme situaci, za které je možné ochránit určitou právní hodnotu jen obětováním 

jiné, případně plnit jednu povinnost jen při porušení jiné,
64

 takže dochází ke střetu 

dvou zájmů chráněných trestním právem.
65

 Naše právní úprava řadí krajní nouzi 

k okolnostem vylučujícím protiprávnost (rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 7 Tz 25/79) 

a pojímá ji jako institut nedělitelný, vnitřně nijak nečleněný. Tím se odlišujeme od 

práva jiných evropských států, když v zahraničí
66

 bývá běžně rozlišována krajní 

nouze omluvná a krajní nouze ospravedlňující (v naší terminologii bude 

ospravedlňující krajní nouze důvodem vylučujícím protiprávnost, kdežto omluvná 

krajní nouze pouze důvodem vylučujícím trestnost). Krajní nouzi omluvnou, jejíž 

podstatou je konstatování, že jedná bez viny (nezaviněně), kdo v současném, jinak 

neodvratitelném nebezpečí pro určité právní statky (např. život, tělo nebo svobodu) 

spáchá protiprávní čin, kterým způsobí následek stejně závažný, jaký hrozil (popř. 

i závažnější)
67

, naše úprava neobsahuje. Je-li tedy očividné, že způsobený následek 

bude stejné závažnosti (např. způsobení smrti jinému při ochraně života vlastního či 

osoby blízké), lze takové jednání zvýhodnit jen v rámci polehčujících okolností při 

určení druhu trestu a jeho výměry.
68

 

Takovouto úpravu zřejmě nelze přijímat bez výhrad, když především zůstává 

otázkou, do jaké míry lze pachateli vytýkat, usmrtí-li například na  ochranu svého 

života (či života svého dítěte) jinou osobu. Takové jednání, ačkoli samozřejmě 

zůstává objektivně protiprávní, jeví se být jistým způsobem ospravedlnitelné 

(omluvitelné), nadto lidsky přirozené. Těžko jej tedy sankcionovat, zvláště tehdy, 

když sami nevíme, jak bychom se v obdobné situaci zachovali. Domnívám se, že 

                                                 

62
 Zákonnou definici tohoto institutu přináší § 28 TZ. Srov. též rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 7 Tz 25/79 

63
 Srov. KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 97, JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 252 a VOKOUN, R. 2010. 

Op. cit., s. 266 

64
 MIŘIČKA, A. 1934, Op. cit., s. 84, SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 128 

65
 JELÍNEK, J. a kol. 2010. Op. cit., s. 243 

66
 Omluvnou krajní nouzi uznává, jak připomínají JELÍINEK, J. 2010. Op. cit., s. 246, pozn. pod 

čarou č. 1 a ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 289, např. SRN (§35 StGB), Rakousko (§10 StGB), Polsko (čl. 

26§ 2 KK), Švýcarsko (čl. 35 StGB), ale i další evropské státy, jako například Maďarsko (čl. 30 

maďarského trestního zákona z roku 1978). 

67
 ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 289 

68
 ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 291 
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i právo by mělo takovou skutečnost reflektovat a její důsledky upravit v rámci 

institutu omluvné krajní nouze, zvláště proto, že případy podobného charakteru 

se nevyskytují pouze v rovině teoretické.
69

 

Se situací, kdy mladistvá pod vlivem výhružek zabitím ze strany otce, 

zaškrtila společně s trestně neodpovědnými sourozenci svou babičku, aby tak 

zachránila život svůj i jejich, se musel vypořádat Nejvyšší soud SSR v usnesení sp. 

zn. 3 To 72/80.
70

 Nedostatek uvedeného rozhodnutí přitom netkví jen v uplatňování 

zmiňovaného množstevního kritéria (pozn. pod čarou č. 102), kdy se do jisté míry 

jedná spíše než o otázku právní o problém morálních hodnot,
71

 ale staví poškozeného 

do absurdní situace, když proti osobě jednající v krajní nouzi (tedy jednající po 

právu), nepřipouští nutnou obranu, protože se nejedná o protiprávní útok. To ve 

vztahu k výše popsanému skutkovému ději znamená, že na  místo, aby bránila svůj 

život v situaci jeho nezpochybnitelného ohrožení a byla tak beztrestná podle práva 

nutné obrany, měla by se zřejmě poškozená nechat bez jakéhokoli odporu zaškrtit, 

protože děti na  ni útočící jednaly za podmínek nutné obrany (bylo jim otcem 

                                                 

69
 Známý je případ Mignonette, kdy dva ztroskotavší námořníci na záchranném člunu usmrtili 

jednoho, aby se mohli živit jeho masem. Jako příklad se uvádí i tzv. Karneadovo prkno, situace, kdy 

dva ztroskotavší doplavou k jednomu prknu, to však unese jen jednoho, a tak slabší z obou utone. 

70
 Soud dovodil, že podmínka proporcionality krajní nouze (způsobený následek nesmí být zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil) je dodržena, zachraňuje-li pachatel svým 

jednáním více životů, záchrana jednoho života (byť vlastního), však podmínky krajní nouze nesplňuje. 

Citované rozhodnutí bylo podrobeno silné kritice právě co do přijatelnosti množstevního kritéria, když 

by pak bylo možné například obětovat jednu skupinu lidí proto, že druhá čítá o jednoho člověka navíc 

ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 291, pozn. pod čarou č. 20. KUCHTA, J. Několik poznámek k postavení 

a formulaci okolností vylučujících protiprávnost v připravované rekodifikaci trestního zákona. In 

Trestněprávní revue, č. 2, 2003, s. 49 zmiňuje situaci, kdy by v souladu s tímto kritériem mohla být 

v krajním případě usmrcena jedna osoba a její orgány transplantovány několika osobám dalším 

k záchraně jejich života. Z uvedených příkladů je zpochybnitelnost argumentace soudu zřetelně 

patrná. 

71
 Z tohoto úhlu pohledu lze především nazírat otázku, zda a případně nakolik lze trestat zachování 

vlastního života na úkor života jiného. ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 291, stejně jako JELÍNEK, J. a kol. 

2010. Op. cit., s. 246 se domnívají, že právní řád nesmí po nikom žádat hrdinství a není tedy možné 

sankcionovat, že někdo neobětoval vlastní život. Uvedené situace pak pokládají za klasické případy 

omluvné krajní nouze. Naproti tomu SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 130 argumentuje principem 

rovnosti. 
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vyhrožováno zabitím pro případ, že jednání neuskuteční).
72

 Stejně by bylo potřeba 

postupovat i při hodnocení případu Mignonette či v případě tzv. Karneadova prkna, 

kdy by nutná obrana taktéž byla vyloučena, takže poškozené osoby by neměly 

možnost v souladu s právem hájit svůj život. Takový závěr je samozřejmě 

nepřijatelný nejen proto, že odpírá napadenému nutnou obranu, ačkoli její podmínky 

jsou vlastně splněny (odvracení přímo hrozícího či trvajícího útoku na  život), 

stávající úprava se navíc jeví nepřiměřeně přísná i vzhledem k osobě v krajní nouzi 

jednající, když ta by byla trestná za trestný čin vraždy.
73

 

Optimálním řešením uvedených situací by nejspíš bylo zohlednit výše 

popsanou dvojí povahu krajní nouze i v našem právním řádu. To předpokládá 

zavedení institutu omluvné krajní nouze jakožto okolnosti vylučující trestnost (právě 

pro případy, kdy dochází ke kolizi stejně hodnotných zájmů). Ve vztahu k nutné 

obraně lze tuto dvojí podobu krajní nouze chápat tak, že budou-li dány podmínky 

ospravedlnitelné krajní nouze- okolnosti vylučující protiprávnost, nutná obrana ani 

nadále přípustná nebude, neboť nepůjde o protiprávní útok, naproti tomu v případě 

krajní nouze omluvné – okolnosti vylučující trestnost, bude nutná obrana plně 

zachována.
74

 Současná právní úprava však takto nerozlišuje a lze tudíž uzavřít, že 

nutná obrana proti krajní nouzi je vyloučena. 

3.1.5. Přítomnost útoku 

V nutné obraně lze, slovy zákona, odvracet útok „přímo hrozící nebo 

trvající“, tedy obranné jednání lze zahájit, když podle okolností případu musí být 

jasné, že útok musí bez prodlení a určitě následovat za hrozbou.
75

 Podmínkou obrany 

tak je přítomnost útoku, která zároveň vymezuje časové meze její přípustnosti. 

za rozhodující z časového hlediska pokládáme okamžik, kdy se z hrozícího útoku 

stane útok přímo hrozící, a na  druhé straně okamžik, kdy již obrana nemůže odvrátit 

                                                 

72
 Usnesení NS SSR, sp. zn. 3 To 72/80 k podmínkám krajní nouze uvádí: „Stav krajnej núdze môže 

byť vyvolaný výhražkami a nátlakom zo strany tretej osoby na vôľu obvineného, z ktorých vyplýva 

nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným trestným zákonom a ktoré obmedzujú slobodu 

rozhodovania obvineného.“ 

73
 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 246, pozn. pod čarou č. 2 

74
 ŘÍHA, J. 2008, Op. cit., s. 289 

75
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 121 
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škodlivý následek, protože ten už nastal. V rámci tohoto časového intervalu je 

zásadně nutná obrana možná.
76

 

Počátek situace nutné obrany spadá v jedno s momentem, kdy přímo hrozící 

útok vytváří bezprostřední nebezpečí pro právem chráněné zájmy (pokud útok pouze 

hrozí, nikoli však ještě bezprostředně, ale například vzdáleně v budoucnu, nutná 

obrana přípustná není) a nevyhnutelně musí tedy začít v nejbližší době.
77

 Hrozba 

přitom nemusí být verbalizována, postačí, vyplývá-li z okolností případu (např. sahá-

li útočník po zbrani).
78

 Může-li obránce důvodně očekávat, že k útoku záhy dojde, 

není povinen čekat, až útočník udeří první, iniciativa ke střetnutí však vždy musí 

vycházet od útočníka,
79

 protože právě ta je určující pro rozlišení mezi útočníkem 

a obráncem.
80

 Útok nemusí být neočekávaný, připouští se například, opatří-li si 

obránce na  svou budoucí obranu zbraň (rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 3 To 2/81), 

nelze vylučovat ani instalaci tzv. samočinných obranných zařízení.
81

 

K časovému vymezení počátku a trvání útoku se vyjádřil Nejvyšší soud
82

 

takto: „Pokud jde o bezprostřední hrozbu nebo trvání útoku, buď je zde důvodný 

předpoklad útoku následujícího bezprostředně za hrozbou, anebo útok již započal 

a stále probíhá. Útok tedy ještě nesmí být ukončen ani krátkodobě přerušen, protože 

nutnou obranu lze použít proti útočníkovi jen do doby, pokud trvá útok na  zájem 

chráněný trestním zákonem. O nutné obraně tudíž nelze uvažovat za situace, kdy útok 

ještě bezprostředně nehrozí ani nezačal, nebo pokud je útok již dokončen.“ 

Koncový moment nutné obrany je tam, kde končí trvání útoku.
83

 Proti útoku, 

který je již dokončen (netrvá), není nutná obrana přípustná, takové ukončení útoku 

však musí mít definitivní povahu (nejedná se např. jen o přestávku v boji, po které by 

dosud bojeschopný útočník mohl v útoku pokračovat). Byl-li útok přerušen, již přímo 
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 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 440 

77
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 122. K pojmu bezprostřednosti útoku autor konstatuje, že útok je 

bezprostřední, když má nastat v časovém, místním i funkčním ohledu v nejbližším okamžiku. 
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 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 402 
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 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 27 
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 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 404 
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 O otázce instalace a použití automatických obranných zařízení pojednává podrobněji kapitola 6 této 
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 Usnesení NS ČR, sp. zn. 8 Tdo 1487/2008 
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 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 28 
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nehrozí a nutná obrana proto nepřichází v úvahu.
84

 Nelze-li bezpečně prokázat, zda 

k ukončení útoku v době trvání nutné obrany již došlo či nikoli, je třeba 

předpokládat, že útok v době obranného jednání ještě trval, nelze vycházet 

z předpokladu, že útok velmi pravděpodobně neskončil (rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 

11 To 27/90). Skončil-li útok, buď pomíjí nebezpečí pro napadené zájmy, nebo tyto 

jsou již porušeny a nebezpečí dalších škod nehrozí,
85

 proto potřeba nutné obrany 

odpadá. Pokračuje-li přesto obránce ve svém jednání, dopouští se extenzivního 

excesu, když tyto časové meze nutné obrany překračuje. K tomu zpravidla dochází, 

„neomezí-li se obránce na  odvracení útoku, ale podnikne další útočné činy, které již 

nejsou opodstatněné pouze nutností obrany“,
86

 či pokud „sám přejde do útoku 

s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již nehrozí žádné nebezpečí.“ 
87

 

 Moment ukončení útoku není totožný s dokonáním trestného činu (tj. s 

naplněním všech znaků skutkové podstaty trestného činu),
88

 přičemž lze užít nutné 

obrany proti pachateli krádeže, který odnáší odcizené věci, neboť útok na  majetkové 

zájmy ještě trvá, i když je trestný čin dokonán a útočník odchází. Patrně lze zloděje 

pronásledovat a za použití nutné obrany mu odejmout odcizenou věc, neboť zde 

obrana přímo a bezprostředně bez jakékoliv časové ztráty na  útok navazuje 

a zabraňuje ztrátě věci. Takto již nelze postupovat, objeví-li například poškozený věc 

po několika dnech v držení útočníka (zloděje), neboť útok již netrvá a ani obrana 

s ním není v těsné časové či místní souvislosti.
89

  Shodně lze konstatovat, že útok 

proti domovní svobodě trvá až do chvíle, než útočník dům nebo byt, ve kterém 

neoprávněně setrvává, opustí.
90

 Útok trvá, dokud nepomine protiprávní stav. 

Hranice mezi hrozícím a přímo hrozícím útokem je tenká a nutno ji posuzovat 

jednotlivě pro každý případ se zřetelem ke všem jeho okolnostem, jako pomocné 
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 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 121, shodně CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 
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 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 28 

86
 Rozhodnutí NS ČSSR, sp. zn. 8 Tz 67/65 

87
 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. 11 To 1/78 

88
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 121, shodně CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 

27 i ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 404 
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kritérium však může sloužit vývojové stadium trestného činu.
91

 Pokud útok tvoří 

skutkovou podstatu trestného činu, může přímo hrozit již ve stadiu přípravy či při 

projevu úmyslu
92

 spáchat trestný čin, např. u osoby známé svou agresivitou.
93

 

Přejde-li útok do stadia pokusu, stane se přímo hrozícím a vyvolá situaci nutné 

obrany, neboť již půjde o jednání bezprostředně směřující k dokonání trestného 

činu.
94

 

Shodně s výše uvedeným můžeme konstatovat přípustnost nutné obrany 

v situacích, kdy se jedná o útok, který bezprostředně hrozí, přímo se realizuje nebo 

ještě pokračuje a trvá.
95

  Naopak v případech, kdy útok byl úspěšně odvrácen, takže 

útočník již vůbec nemůže dosáhnout svého cíle a proto nepokračuje v útoku, či byl-li 

útok úspěšný, útočník svého cíle již dosáhl a v  porušování chráněných zájmů dál 

nepokračuje, se nutná obrana nepřipouští. Pokud útočník dobrovolně upustil od 

svého jednání, takže již nehrozí další nebezpečí chráněným zájmům, nemá nutná 

obrana uplatnění.
96

 

3.1.6. Reálnost útoku a putativní nutná obrana 

Rozpor panuje v otázce, zda útok musí být skutečný,
97

 shodně se však 

dovozuje, že neexistuje-li útok v objektivní realitě, ale pouze v představě obráncově, 

takže ač ve skutečnosti o útok vůbec nejde, ten se domnívá, že útok bezprostředně 

hrozí či trvá a takový útok také odvrací, jedná se o případ putativní nutné obrany. 

Tato obrana je pouze domnělá, protože není-li útok vážný (například je veden pouze 
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 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 123 
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94
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 124 
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v žertu), nehrozí z něj ani nebezpečí zájmům chráněným zákonem a nevyhovuje 

proto kritériu společenské škodlivosti, když se jedná o pouhý quasiútok.
98

  

Lze dovodit, že právo nutné obrany proti domnělému útoku nepřísluší, neboť 

tím mohou být kryta pouze obranná jednání proti útokům v realitě skutečně 

existujícím. Pouze takové útoky představují nebezpečí pro zákonem chráněné zájmy. 

Subjektivní přesvědčení obránce o existenci útoku sice samo o sobě nemůže vyloučit 

jeho trestní odpovědnost, jako by tomu bylo v případě nutné obrany, bude však 

důvodem pro posouzení případu dle pravidel o skutkovém omylu.
99

 Takový 

„obránce“ nebude odpovídat za úmyslný trestný čin, podle okolností případu však 

bude třeba zvážit, není-li dána odpovědnost nedbalostní (tehdy, měl a mohl-li 

pachatel dle svých osobních poměrů rozpoznat, že se o skutečný útok nejedná) či 

má-li být pro nedostatek zavinění beztrestný zcela.
100

 Vždy bude přitom třeba 

obzvláště pečlivě sledovat intenzitu společenské škodlivosti takového „obráncova“ 

činu, když přílišná tvrdost by vedla k rozporu se smyslem ustanovení o nutné 

obraně.
101

 Je však třeba mít na  paměti, že putativní nutná obrana nenáleží 

k důvodům vylučující protiprávnost, proto je-li taková obrana sama jednáním 

nebezpečným pro společnost, nutná obrana proti ní náleží (rozhodnutí NS ČSR, sp. 

zn. Tzv 78/57). 

Omyl o právních mezích nutné obrany obránce neomlouvá, např. domnívá-li 

se, že proti útoku je přípustná jakákoliv obrana, stejně lze hodnotit, mýlí-li 

se obránce jak skutkově, tak právně, např. domnívá-li se, že jednak situace nutné 

obrany je dána a zároveň i jeho obrana se realizuje v jejích mezích. Při takovém 

překročení mezí nutné obrany půjde zpravidla o exces. Odchylně je třeba hodnotit, 

je-li situace nutné obrany sice objektivně dána (tedy existuje protiprávní útok), 

pachatel však o tom neví a domnívá se, že svým jednáním páchá protiprávní čin.
102
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Tehdy patrně půjde o nezpůsobilý pokus trestného činu a jeho pachatel bude 

odpovídat za pokus činu, k jehož dokonání svým úmyslem směřoval.
103

 

3.2. Obrana 

3.2.1. Obranné jednání 

Jednání v nutné obraně musí být obecně vhodné k tomu, aby zabránilo nebo 

zeslabilo omezení chráněných zájmů, které hrozí z útoku,
104

 přitom forma takového 

jednání zásadně nehraje roli. Není proto rozhodné, zda se obránce omezí čistě na  

odvracení útoku (např. vykrývá údery, zadrží útočníkovi ruku se zbraní) či, častěji, 

sám vede aktivní protiútok (kupříkladu sám zasazuje útočníkovi rány), protože 

nepřekročí-li meze nutné obrany, útočník se z něj nestává. Obranu lze realizovat jak 

konáním, vyloučit však nelze ani opomenutí (obránce neodvolá svého psa, který jej 

proti útočníkovi brání).
105

 

Obrana směřuje vždy proti útočníkovi
106

 a postihuje zásadně pouze jeho 

zájmy (např. zdraví či život postihuje přímo, ale může jej postihnout i nepřímo, třeba 

na  majetku), zásahy do právní sféry třetích osob (které se na  útoku nikterak 

nepodílejí, pouze se například na  místě náhodně vyskytují) čí narušení zájmů 

společnosti lze ospravedlnit pouze za podmínek krajní nouze.
107

 Je-li útok veden více 

osobami, je „přípustná nutná obrana proti kterémukoli útočníkovi, nikoli jen proti 
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hlavnímu z nich.“
108

 

Subjektem nutné obrany může být kdokoli, neboť v nutné obraně je oprávněn 

jednat každý. Na obranu chráněných zájmů může vystoupit nejen ten, kdo je napaden 

sám a proti komu útok směřuje, takže je jím bezprostředně ohrožen, ale i osoba jiná 

(zvaná pomocník v nutné obraně) bez ohledu na  to, zda se osoba, proti níž je útok 

namířen, sama brání či nikoli.
109

 Stejně široce tuto problematiku pojímá judikatura, 

když pomoc v nutné obraně výslovně připouští.
110

 i odvracení útoku osobou trestně 

neodpovědnou je společensky prospěšné, proto taktéž dovolené,
111

 bez ohledu na  to, 

že takovou osobu nelze při překročení mezí nutné obrany trestně stíhat. 

Za sporné lze považovat, zda a případně do jaké míry svědčí právo nutné 

obrany úředním osobám (např. policistům) odvracejícím útok na  zájem chráněný 

zákonem při své činnosti.
112

 Problematickým se zejména jeví zúžení mezí tohoto 

institutu speciálními zákony
113

 tak, že přípustnost nutné obrany je vázána na  splnění 

dalších podmínek. Aby policista mohl užít zbraně při služebním zásahu, musí 

se jednat o případ nutné obrany či krajní nouze, současně však lze zbraň užít pouze, 

jsou-li donucovací prostředky zřejmě neúčinné a pachatel již byl vyzván k upuštění 

od protiprávního jednání s upozorněním, že neuposlechne-li, bude použita zbraň.
114

 

Jak tedy postupovat, nedodrží-li sice policista tyto zvláštní právní normy 

a nepostupuje s nimi v souladu, avšak jeho jednání přesto nevybočuje ještě 

z obecných mezí nutné obrany?
115

 Při aplikaci obecné zásady právní, že sice 

přednost, jedná-li se o kolizi norem stejné právní síly, má zákon speciální (lex 
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specialis derogat gerenali), musíme učinit závěr, že jednání policisty, uskutečněné 

za nedodržení požadavků kladených na  něj policejním zákonem, bude v rozporu 

s právem. Takové zúžení mezí nutné obrany však je odůvodnitelné především 

skutečností, že policista není při výkonu služebních zákroků v postavení „běžné“ 

osoby, k výkonu takového povolání byl speciálně školen a cvičen, takže se jedná 

o subjekt profesionální,
116

 navíc zastupující veřejnou moc (stát), a nelze proto patrně 

proti tomuto pojetí nic namítat. Naopak v jiných situacích než při výkonu své 

pravomoci budou tyto úřední osoby subjektem nutné obrany v neomezeném rozsahu, 

stejně jako ostatní občané. Vůbec nelze omezovat právo nutné obrany u pracovníků 

různých soukromých bezpečnostních služeb, neboť ti nejsou úředními osobami, 

takže ani zmíněným speciálním předpisům nepodléhají.
117

 

3.2.2. Přiměřenost nutné obrany 

Ačkoli se může zdát nezpochybnitelné, že hlavní rizika spojená s nutnou 

obranou by měl vždy nést útočník,
118

 nelze připustit, aby pouhý fakt útoku 

představoval pro něj absolutní ztrátu všech práv a znamenal  přípustnost jakékoliv 

obrany, včetně té, která k odražení útoku vůbec není potřebná. To by vedlo 

k absurdním situacím, kdy i proti útokům nepatrné závažnosti bylo by možné užít 

velmi intenzivního způsobu obrany, např. děti, jež v zahradě bez svolení majitele 

trhají jahody, bylo by možné na  obranu zastřelit.  

Proto jedním ze základních témat, diskutovaných v souvislosti s institutem 

nutné obrany, vždy byl právě tento poměr intenzity útočného a obranného jednání. 

Přitom má-li nutná obrana dostát svému účelu a chránit občany proti společensky 

škodlivým útokům, musí být její hranice stanoveny dostatečně jasně a zřetelně i pro 

laickou veřejnost, protože v postavení obránce se může ocitnout každý. Je proto 

klíčové srozumitelně vyjádřit, co ještě nutnou obranou je a naopak, kdy již následek 

obráncem způsobený ustanovením o nutné obraně kryt nebude, takže ten bude 

odpovídat za následek, který v obraně způsobil. Přílišná komplikovanost úpravy by 

přitom mohla vést k nepochopení tohoto institutu, takže osoba s oborem trestního 
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 KUCHTA, J. 1999. Op. cit,. s. 181 

117
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 137 
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 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 140 
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práva dostatečně neseznámená mohla by se bránit příliš intenzivně v domnění, že 

jedná po právu, nebo naopak v obavě z trestního postihu by útok neodvracela takřka 

vůbec. Podobný efekt patrně má, jsou-li meze obranného jednání nastaveny příliš 

úzce, protože tím je prakticky znemožněna efektivní obrana, když některé její 

důsledky již jsou v rozporu s právem, naopak příliš široké pojetí dovolené obrany 

vede již k tomu, že sama obrana by v určitých případech mohla být v rozporu 

se svým vlastním účelem (ochranou před protiprávními útoky), když některé způsoby 

obranného jednání by byly společensky škodlivější než samotný útok (např. zmíněné 

zastřelení dětí trhajících bez dovolení jahody). Společenský zájem tedy vyžaduje 

jistou vyváženost mezi obranou a útokem tak, aby útok mohl být okamžitě 

a efektivně odvrácen, ne však za cenu zcela zbytečného poškození práv útočníka.
119

 

Přitom chápání tohoto poměru obrana- útok v historii prošlo vývojem, směřujícím 

postupně k uvolnění mezí jednání v nutné obraně.
120

 

Rakouský trestní zákoník z roku 1852
121

 užívá jako hodnotící kritérium nutné 

obrany především její potřebnost.
122

 Ta zahrnuje i podmínku zachování poměru
123

 

obrany a útoku v tom smyslu, „aby nebylo způsobeno větší zlo, než je nutné 

k odvrácení útoku“.
124

 Subsidiarita ani proporcionalita vyžadovány nejsou, 

beztrestnost by nenastala pouze „kdyby tu byly takové okolnosti, že by jednání 

obranné nebylo lze pokládati za sociální“,
125

 naproti tomu, vykročí-li obránce z mezí 

                                                 

119
 KUCHTA, J. 1999. KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 140 

120
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 269 

121
  Zákon TZ 1852 byl na československém území platný až do roku 1950. 

122
 Jak připomíná PÚRY, F. Souhrn aktuální judikatury- V. Nutná obrana v trestním právu. In 

Trestněprávní revue, 2007, č. 8, s. 230 a násl., nutná obrana je obsažena v §2 písm. g) jako jeden 

z důvodů vylučujících zlý úmysl (ten byl v souladu s §1 citovaného zákona podmínkou trestnosti 

činu).  §2 dále konkretizuje podmínky nutné obrany takto: „Že 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 

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

z leknutí vykročil z mezí takové obrany.“ 

123
 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm III 12/26 praví: „Mezi obranou a útokem musí být určitý poměr. 

Stal-li se útok úderem ruky anebo kopnutím, není zpravidla třeba k odvrácení útoku boxeru a nože.“ 

124
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 82 

125
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 83. V dnešní terminologii by se jednalo o případy obrany zcela 

zjevně nepřiměřené způsobu útoku. K podmínce subsidiarity nutné obrany viz též rozhodnutí sp. zn. 
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nutné obrany pouze z poděšení, ze strachu nebo z leknutí, je beztrestný.
126

 

S kritériem přiměřenosti jakožto požadavkem kladeným na  obranné jednání 

se prvně setkáváme v TZ 1950, který v §8 stručně žádá, aby „obrana byla útoku 

přiměřená“. Taková úměrnost však nemusí být úplná, „pouze nesmí být velký 

nepoměr mezi škodou, která pro společnost vzniká odvrácením útoku a škodou, která 

z útoku hrozí“.
127

 

Benevolentnější úpravu a tím i výhodnější postavení obránce
128

 přináší TZ 

1961, který nadále místo obrany přiměřené stanoví pouze, že obrana nesmí být 

„zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku“. Obrana nadále tedy již nemusí 

být přiměřená (může být i nepřiměřená), o nutnou obranu se však nejedná tehdy, je-li 

nepřiměřená zřejmě. O takovou obranu se jedná, není-li podle poznatků a úsudku 

bránícího se, k jehož psychickému stavu vyvolanému útokem třeba přihlížet, 

k odvrácení útoku potřebná a také tehdy, pokud je obrana zcela neúměrná intenzitě 

a významu útoku.
129

 Ke kritériu přiměřenosti nutné obrany se vyjadřuje i Nejvyšší 

soud ve svém zobecňovacím materiálu sp. zn. Pls 5/65: „(…) o vybočení z mezí nutné 

obrany pro její zřejmou nepřiměřenost půjde jen tehdy, jestliže pachatel použil 

prostředku podstatně silnějšího, než bylo za dané situace třeba k odvrácení útoku, 

nebo když škoda způsobená obranou je v hrubém nepoměru ke škodě hrozící 

z útoku.“ 

Novela trestního zákona č. 290/1993 Sb. reflektuje i nárůst kriminality, 

ke kterému v porevolučním období dochází a pokračuje v uvolňování podmínek 

jednání obránce. „Zřejmá“ nepřiměřenost obrany je nahrazena nepřiměřeností „zcela 

zjevnou“ (exces tedy představuje nepoměr nikoli pouze zřejmý, ale až zcela zjevný) 

a na  místo „povahy a nebezpečnosti útoku“ je zaveden nový, ne zcela jednotně 

                                                 

Zm I 203/24  

126
 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Kr I 501/19:  „Beztrestnost dle § 2 lit. g) tr. zák. č. 117/1852 ř.z. 

vztahuje se i na případy, ve kterých sice objektivně nebylo podmínek spravedlivé nutné obrany, ale 

pachatel z bázně, uleknutí nebo z přestrašenosti předpokládal, že podmínky ty zde jsou.“ 
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 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. 6 Nt 301/58 

128
 K tomu CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 22 osvětlují, že cílem takového uvolnění 

podmínek obránce je aktivní zapojení občanů do boje s trestnou činností, když tato úprava umožňuje, 

aby nebyly stíhány osoby vystoupivší na ochrany společenských zájmů. 

129
 SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva: Základy trestní odpovědnosti. Praha: 

Academia, 1972, s. 105 
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vykládaný pojem „způsob útoku“. Ačkoli tato koncepce nebyla přijata bez výhrad,
130

 

přejímá ji i současný trestní zákoník v §29. Právě touto platnou právní úpravou 

se budeme nadále zabývat. 

„Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku“,
131

 zní dikce zákona, založená na  poměrně neurčitých právních pojmech. 

Konkrétnější obsah užitých formulací lze získat výkladem, ke kterému 

v následujících řádcích přistoupíme. 

Ne zcela jednoznačně je chápáno slovní spojení „způsob útoku“, které již při 

svém zavedení v roce 1993 vzbuzovalo diskuzi.132  Důvodová zpráva k tehdejší 

novele zákona uváděla, že značně abstraktní pojem nebezpečnosti útoku se nahrazuje 

pojmem způsob útoku, který především jeho nebezpečnost charakterizuje.133 

S ohledem na  záměr zákonodárce tak zřejmě můžeme akceptovat extenzivní výklad 

tohoto pojmu, ke kterému literatura na konec přistupuje, a sice že pod způsobem 

                                                 

130
 Námitky nacházíme např. v odborném článku FREMRA, R. a ZELENKY, P. K výkladu ustanovení 

§ 13 trestního zákona. In Právní praxe, 1994, č. 6, s. 337 a násl., kteří se přiklánějí k názoru, že výtky 

směřované k dosavadnímu znění §13 TZ 1961 nepocházejí z řad odborné veřejnosti, když výklad 

tohoto ustanovení nečinil v praxi problémy, ale že se spíše jedná o výhrady veřejnosti vůči postupu 

orgánů činných v trestním řízení, když tyto chápaly pojem nutné obrany příliš úzce. Naopak 

připomínají, že judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě směřovala spíše k širšímu výkladu této 

problematiky (srov. např. rozhodnutí sp. zn. 1 To 18/75; sp. zn. 3 Tz 13/70; sp. zn. 4 Tz 40/78; sp. zn. 

6 Tz 30/82 a sp. zn. 1 To 66/86). K potřebnosti novely dosavadního § 13 se vyjadřují i DOLENSKÝ, 

A. Nová koncepce nutné obrany (§13 tr. zák.). In Bulletin advokacie, 1994, č. 1, s. 19 a násl. či 

KUCHTA, J. K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestním právu. In Právný 

obzor, 1998, č. 5, s. 453 a násl. 
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 § 29 odst. 2 zák. TZ 2009 
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FREMR, R., ZELENKA, P. 1994. Op. cit., s. 337 a násl. proti vágní definici způsobu útoku 

především namítají, že v praxi může docházet paradoxně k zúžení podmínek nutné obrany, a to tehdy, 

bude-li způsob útoku chápán pouze jako jedno z hodnotících kritérií charakterizujících útok, na druhé 

straně vyjadřují obavu, že dojde-li k „bezbřehému“ pojetí tohoto termínu, může docházet k opačnému 

extrému, tedy že pod nutnou obranu spadnou i jednání pachatelů, kteří za splnění podmínek nutné 

obrany nejednali. O nastalé diskuzi ohledně výkladu slovního spojené „způsob útoku“ referuje 

i KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 148 a připomíná názor DOLENSKÉHO, A. 1994. Op. cit., s. 24, 

podle nějž pojem způsobu útoku obsahuje nebezpečnost útoku v celé jeho šíři, tedy nejen vlastnosti 

útočníka, jež se v útoku jeví či se hrozí projevit, ale i všechny ostatní okolnosti, např. hrozící 

součinnost osob útočníka doprovázejících.  

133
 FREMR, R., ZELENKA, P. 1994. Op. cit., s. 337 a násl. 
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útoku nelze rozumět pouze „způsob provedení útoku“ a nelze jej ani redukovat na  

pouhou intenzitu útoku,134  když tento pojem je třeba chápat mnohem šířeji. Způsob 

útoku tedy zahrnuje všechny rozhodné okolnosti, od způsobu jeho provedení (kam 

řadíme např. fyzické předpoklady útočníka, okolnost, zda je útok prováděn pouze 

jedním útočníkem či skupinově, okolnosti časové a místní- např. je-li útok 

uskutečněn na  odlehlém místě bez možnosti zásahu kolemjdoucích, či zda je 

prováděn v noci, ale i to, jaké prostředky byly k útoku použity), přes osobu útočníka 

(např. osoba známá svou agresivitou), jeho vlastnosti a úmysly (včetně např. 

vyhlédnutí odlehlého tmavého zákoutí k realizaci útoku), až po další okolnosti, 

známé a zjevné obránci, kterými může být třeba hrozba součinnosti dalších osob 

útočníka doprovázejících.135 Způsob útoku však nelze chápat pouze jako způsob 

útoku v daném okamžiku, protože zahrnuje i to, co v nastalé situaci bezprostředně 

hrozí (např. stupňování intenzity útoku), tedy škodu.136  Ze způsobu útoku nelze 

vylučovat ani chráněné hodnoty, proti nimž útok směřuje, když pro posouzení 

přiměřenosti obrany nebude bez významu, zda útok směřuje proti životu 

poškozeného či například pouze proti jeho majetku.137 V obdobném duchu se nese 

i judikatura.138 

Formulace „zcela zjevně“ ve vztahu k obraně znamená, že se jedná o obranu 

zřejmě a nepochybně rozpornou s vnímáním chráněných hodnot společností, přičemž 
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 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 254 
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 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 405 

136
 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 254, shodně též VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 271. Škodu pod 

pojem způsob útoku naopak nezahrnuje KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 446 a srovnávání hrozící 

a vzniklé škody výslovně vylučuje, vyjma případů, kdy nepoměr hodnot ohrožených a obětovaných je 

extrémní. Škodu tak vnímá jako určitý korektiv. Obdobně problematiku vnímá i ŠÁMAL, P. a kol. 

2012. Op. cit., s. 405. 
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 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 254 
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V usnesení sp. zn. 5 Tdo 162/2007 Nejvyšší soud připomíná, že „pojem ‚způsob útoku‘ v sobě 

zahrnuje nejen způsob provedení útoku, nýbrž i osobu útočníka, jeho úmysl a vlastnosti, prostředky 

použité k tomuto útoku apod.“ a konstatuje, že „nutná obrana je vyloučena z důvodu tzv. intenzivního 

excesu tehdy, když čin obránce zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem rozhodným 

okolnostem charakterizujícím způsob útoku“. K přiměřenosti nutné obrany z hlediska použitého 

prostředku a způsobené škody srov. rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 5 Tz 143/79 a rozhodnutí NS SSR, sp. 

zn. 3 To 2/81, k přiměřenosti použitých prostředků obrany viz také např. rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 1 

Tzn 25/97. 



32 

 

tato objektivní nepřiměřenost je rozpoznatelná kýmkoli (nikoli pouze obráncem). 

Takové objektivní pojetí však neobstojí především proto, že nedůvodně 

znevýhodňuje obránce, který ač útok sám nevyvolal, je nucen mu, zpravidla v pro něj 

nepříznivé situaci, čelit. Obránce je pod psychickým tlakem a v tísni, nelze po něm 

tedy spravedlivě žádat, aby zdlouhavě rozvažoval všechny okolnosti svého 

obranného jednání, navíc vezmeme-li v úvahu, že musí jednat rychle. Takový 

obránce nemůže být nezaujatý.
139

 Proto při posuzování podmínek nutné obrany je 

třeba přihlížet k psychickému stavu obránce vyvolanému útokem. Obrana je zcela 

zjevně nepřiměřená tehdy, když nepoměr obrany a útoku je mimořádně hrubý
140

 

a není-li podle poznatků a úsudku bránícího se k odvrácení útoku potřebná.
141

 

Podobně smýšlejí i soudy, když „samotná skutečnost, že obránce použije proti 

neozbrojenému útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně 

nepřiměřenou způsobu útoku“.
142

 

Klíčovým pro určení, zda lze užité obranné jednání za nutnou obranu ještě 

považovat či nikoli, bude jeho přiměřenost, resp. nepřiměřenost ve vztahu k útoku. 

Základním znakem nutné obrany musí být schopnost útok odvrátit,
143

 obránce proto 

má mít možnost užít obranu k tomu potřebnou.
144

 Jako takovou judikatura dlouho 

vnímala obranu splňující podmínku proporcionality, tedy tu, jež byla přiměřená 

z hlediska intenzity útoku a obrany (např. rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm III 12/26 

a sp. zn. 6 Nt 301/58,dále rozhodnutí NS ČSSR, sp. zn. 8 Tz 25/64). K jistému 

posunu v nazírání problematiky přiměřenosti však dospívá Nejvyšší soud ve svém 
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zobecňovacím stanovisku sp. zn. Pls 5/65,
145

 když namísto intenzity útoku a obrany 

nově srovnává obranu užitou s obranou skutečně způsobilou útok odvrátit 

a dovozuje, že „o vybočení z mezí nutné obrany půjde jen tehdy, jestliže pachatel 

použil prostředku podstatně silnějšího, než bylo za dané situace třeba k odvrácení 

útoku.“ Takové vnímání zřejmě lépe vyhovuje samotnému institutu nutné obrany, 

když její podstatou není poměr určitých okolností mezi obráncem a útočníkem, ale 

obrana ohrožených zájmů.
146

 

Požadavek potřebnosti obrany však nevystupuje izolovaně, ale je korigován 

hlediskem poměru škody z útoku hrozící a škody v obraně způsobené, přičemž při 

výrazně hrubém nepoměru těchto zájmů (jako příklad lze uvést usmrcení výrostka, 

sedícího vysoko na  stromě a kradoucího ovoce, byť by jeho sestřelení představovalo 

pro starého hlídače jediný způsob, jak jeho pokračujícímu útoku zamezit),
147

 nelze 

nutnou obranu připustit. 

V souladu s již uvedeným můžeme předložit následující limity obranného 

jednání, tvořící zároveň meze jeho přípustnosti. Má-li být nutná obrana dovolená, 

přičemž dovolenou je každá obrana, není-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, 

je třeba, aby 

1) obrana nebyla zcela zjevně (výrazně hrubě) intenzivnější, než jaká stačí (je 

potřebná) ke spolehlivému odvrácení útoku (potřebnost obrany), a zároveň 

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

chráněným v nutné obraně a zájmem obětovaným (hledisko škody z útoku hrozící 

a škody útokem způsobené).
148

 

Přípustnost různých způsobů obranného jednání bývá častým předmětem 

rozhodování soudů, a tak výše uvedená teorií stručně nastíněná kritéria nabývají 

v judikatuře konkrétnějších podob.  

Nezřídka rozhodují soudy o přípustné intenzitě obranného jednání, přičemž 

již z logiky věci je zřejmé, že aby obrana k odvrácení útoku byla vůbec způsobilá, 

musí být možné užít obranu silnější než útok. Přitom takový obránce není povinen 

                                                 

145
 V tomto rozhodnutí soud navíc varuje před důslednou aplikací kritéria proporcionality nutné 

obrany, když upozorňuje, že „ u nutné obrany se nevyžaduje přiměřenost obrany ve smyslu naprosté 

proporcionality mezi významem chráněného společenského vztahu a vztahu dotčeného.“ 

146
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 152 

147
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 271 

148
 VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 271 
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před útokem ustupovat (rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm I 203/24, shodně též NS 

ČSR, sp. zn. 6 Nt 301/58 a NS SSR, sp. zn. 1 To 18/75), nežádá se ani, aby „zvolený 

způsob obrany byl jediným prostředkem k odvrácení nebo vyhnutí 

se útoku“(rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm II 132/46). Stejně tak po obránci nelze 

chtít, aby vyčkával, zda útok nastane a nepoužil přiměřené prostředky obrany, které 

má k dispozici k znemožnění hrozícího útoku (rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 5 Tz 

143/79) či aby dokonce „použil nejdříve mírnější způsoby obrany a jejich intenzitu 

případně stupňoval až podle způsobu útoku“(usnesení NS ČR, sp. zn. 5 Tdo 

162/2007). Hranicí, kterou, má-li se stále jednat o obranu v souladu s právem, nelze 

překročit, je právě až zcela zjevná nepřiměřenost obrany ve vztahu k útoku, která 

nastává, „když čin obránce zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem 

rozhodným okolnostem charakterizujícím způsob útoku“ (usnesení NS ČR, sp. zn. 5 

Tdo 162/2007).
149

 

Běžná bývá situace, kdy obránce útočníkovi nečelí beze zbraně, ale 

k odvracení útoku užije prostředku. V již citovaném rozhodnutí sp. zn. 5 Tz 

143/79
150

 přitom Nejvyšší soud SSR upozorňuje, že „intenzita obrany, a teda 

primeranosť obrany intenzite útoku, nie je závislá od použitého prostriedku, ale od 

toho, ako ho brániaci sa použije“, a dovozuje, že takovým prostředkem obrany může 

být cokoli, když „brániaci sa použije taký prostriedok, ktorý má právě po ruke“. 

Nelze tak, nedojde-li přitom současně k překročení mezí nutné obrany, z dosahu 

dovolených obranných jednání vyloučit situace, kdy obránce užije zbraně proti 

neozbrojenému útočníkovi (rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 3 Tz 13/70, obdobně 

rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 To 360/96), a to dokonce ani tehdy, 

dojde-li při takovém jednání k usmrcení útočníka (rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 1 Tzn 

25/97). Přitom je třeba mít na  paměti, že i „použití střelné zbraně k odvrácení útoku, 

který byl veden holýma rukama, přičemž nebylo jasné, zda případně nemůže být 

zesílen nějakým předmětem, je v souladu se zásadou, že obránce může použít i citelně 

důraznějšího prostředku, než jakým je veden útok“(rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 7 Tdo 

                                                 

149
 K tomu též nález ÚS, sp. zn. IV ÚS 433/02 

150
 V odůvodnění citovaného rozhodnutí soud podrobněji rozebírá vztah užitých prostředků obrany 

a intenzity útoku, takto: „Pritom použité prostriedky majú význam len potiaľ, že brániaci sa z nich 

môže usudzovať na intenzitu útoku a veľkosť hroziacej škody. Inak ale nemusia byť ani rovnakej 

účinnosti.“ 
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272/2006). K použití rozdílně účinných zbraní se Nejvyšší soud vyjádřil v rozhodnutí 

sp. zn. 3 Tdo 840/2006, když posoudil útok vedený házením kamenů jako útok 

vedený se zbraní ve smyslu současného §118 TZ
151

 a nespatřoval vybočení z mezí 

nutné obrany v jednání obránce, který „jako jediného účinného prostředku 

k odvrácení takového útoku použil střelné zbraně tak, že vystřelil ve směru na  

útočníka, kterého zasáhl a způsobil mu smrtelné zranění, zvláště když tomu 

předcházelo několik neúčinných výstražných výstřelů
152

“. 

Na překážku posouzení obranného jednání jako dovoleného není ani 

„skutočnosť, že si niekto pripraví na  obranu proti hroziacemu a očakávanému útoku 

zbraň“, když sama o sobě „nevylučuje záver, že ide o nutnú obranu“(Usnesení NS 

SSR, sp. zn. 3 To 2/81). K přípustnosti automatických obranných zařízení 

se obšírněji vyjadřuje kapitola 6 této práce. 

Soudy často stojí před rozřešením případů, kdy zájmy, k jejichž konfliktu 

v situaci nutné obrany dochází, jsou různého významu. Ústavním soud v nálezu sp. 

zn. II ÚS 317/01 k řešení situace, v níž obránce odvracející útok na  majetek 

a nedotknutelnost obydlí
153

 ublíží útočníkovi na  zdraví, uzavírá, že nelze při výkonu 

nutné obrany upřednostňovat jeden chráněný zájem před druhým, protože „nutná 

obrana je dle soudní judikatury přípustná proti útoku přímo ohrožujícímu jakýkoli 

zájem chráněný trestním zákonem, tedy i  zájem na  ochraně majetku 

a nedotknutelnosti obydlí. O to více musí být poskytnuta ochrana majetku, pokud 

k útoku na  něj dochází v místě, jež je chráněno z titulu jiného práva jako 

nedotknutelné (obydlí)“. Shodný názor zastává i teorie, dovozujíc, že přiměřenost 

není zpravidla vyloučena neúměrností mezi napadeným a obětovaným zájmem; 

možno beztrestně chránit i zájem nižší kategorie nebo v konkrétním případě méně 

závažný, a to i obětováním zájmu vyššího nebo v daném případě významnějšího, 

                                                 

151
 V souladu s dikcí §118 TZ 2009 se zbraní rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního 

zákona jinak, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. 

152
 PÚRY, F. 2007. Op. cit., s. 233 uvedené rozhodnutí kritizuje jako příliš kazuistické a nadto 

dodává, že nelze oprávněně použít střelnou zbraň vždy, hází-li útočník na obránce útočník kameny či 

jiné předměty za jakýchkoli okolností. V rozhodnutí je kladen důraz především na intenzitu házení 

kamenů útočníkem, jejich velikost, hrozbu závažného zranění obránce a použití střelné zbraně jako 

nejzazšího prostředku. 

153
 K útoku na domovní svobodu srov. též rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 4 Tz 40/78 
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proto lze poranit i usmrtit na  obranu majetku,
154

 přestože obecně je jistě zdraví 

cennější hodnotou než majetek a obydlí.
155

 

Aby se jednalo o obranu vykračující již z rámce přiměřenosti, musela by být 

škoda v obraně způsobená nepoměrně závažnější než ta, která z útoku hrozí. Nelze 

například na  obranu majetku nepatrné hodnoty (např. starého hliníku v kůlně) 

útočníkovi způsobit těžkou újmu na  zdraví vedoucí až k amputaci končetiny 

(usnesení NS ČR, sp. zn. 6 Tdo 66/2007). Zároveň však „na vybočenie z medzí 

nutnej obrany nemožno usudzovať len z toho, že napadnutý útočníka zranil 

a prípadne ho aj usmrtil, pričom sám neutrpel nijaké zranenie“(rozhodnutí NS SSR, 

sp. zn. 1 To 18/75). Přiměřenost obrany však vždy posuzujeme se zřetelem na  

všechny okolnosti případu.
156

 

3.2.3. Subsidiarita nutné obrany 

Podmínkou nutné obrany není její subsidiarita (jak tomu je v případě krajní 

nouze), nelze tedy přípustnost obranného jednání hodnotit se zřetelem k tomu, zda 

bylo možné vyhnout se útoku jinak.
157

 Proto, jsou-li splněny ostatní podmínky nutné 

obrany, lze čelit útoku v nutné obraně i tehdy, bylo-li reálně možné vyhnout se mu 

například útěkem či přivoláním pomoci. Takovým pojetím dochází k realizaci 

zásady, že nikdo není povinen ustupovat před neoprávněným útokem na  zájem 

                                                 

154
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 122. Autor důsledně rozlišuje mezi proporcionalitou, kterou 

chápe jako poměr (úměrnost) mezi napadeným a obětovaným zájmem a přiměřeností. Tímto 

termínem označuje poměr mezi jednáním zaměřeným k obraně a způsobem útoku (tedy intenzitu 

obrany a útoku), jedná se tedy o kategorii patrně užší, než jakou tvoří proporcionalita. JELÍNEK, J. 

2010. Op. cit., s. 254 připomíná, že podmínka proporcionality, jakožto znaku krajní nouze, se při 

posuzování nutné obrany neuplatní, když škoda obráncem způsobená může být větší než škoda 

z útoku hrozící, přičemž za exces považujeme až nepoměr očividně výrazně hrubý. Shodně 

problematiku přiměřenosti vnímá též VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 271 či ŠÁMAL, P. a kol. 2012. 

Op. cit., s. 407. 

155
 PÚRY, F. 2007. Op. cit., s. 234 

156
 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 448 

157
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 83, SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 123, shodně VOKOUN, 

R. 2010. Op. cit., s. 269, CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 32, KUCHTA, J. 1999. Op. 

cit., s. 160 
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chráněný zákonem,
158

 promítnuté i v judikatuře. Protože především soudy nižších 

stupňů mívaly tendenci subsidiaritu po obránci mylně vyžadovat, stalo se posouzení 

této otázky již vícekrát předmětem rozhodování Nejvyššího soudu, jehož judikatura 

je dlouhodobě konzistentní.
159

 V souladu s teorií Nejvyšší soud konstatuje, že „u 

nutné obrany není podmínkou její proporcionalita ani subsidiarita. Obranu proti 

útoku přímo hrozícímu nebo trvajícímu nelze tudíž považovat za nepřiměřenou jenom 

proto, že napadený se útoku nevyhnul útěkem, i když byl útěk možný, anebo že 

nezvolil mírnější možnou obranu než obranu, jež nevybočila z mezí přiměřenosti.“
160

 

Nutná obrana je právem občana a je proto na  něm, zda se rozhodne pro 

obranu nebo jiné východisko.
161

 Takové rozhodnutí přitom není definitivní 

a s vývojem konfliktu, za situace stále hrozícího či trvajícího útoku, lze jej měnit, 

takže „okolnosť, že brániaci prestal pred útočníkmi utekať, zostal stáť a začal sa 

trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnost splnenia všetkých podmienok nutnej 

obrany.“
162

 Z výše uvedeného je zřejmé, že „obránce není povinen ustupovat před 

neoprávněným přímo hrozícím nebo trvajícím útokem na  zájem chráněný trestním 

zákonem.“
163

 

Problematikou nutné obrany při odvracení útoků osob trestně 

neodpovědných, kdy u těchto jednání především starší literatura,
164

 vycházející 

z teorie subjektivní protiprávnosti útoku, subsidiaritu takové obrany vyžadovala, 

se zabývá blíže kapitola 5 této práce. Zmíněná koncepce se však dnes jeví jako 

překonaná, především s ohledem na  postavení obránce. Požadovat po něm v situaci 

bezprostředního ohrožení, aby v časové tísni a rozrušení vyvolaném útokem 

zhodnotil, zda osoba na  něj útočící je trestně způsobilá (což navíc vůbec nemusí být 

zřejmé), se zdá být značně nepřiměřené. 

                                                 

158
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 123 

159
 Podmínku subsidiaritu nutné obrany soud vylučuje například již v rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm 

I 203/24: „Zákon nežádá, by se napadená osoba bezprávnému útoku vyhnula útěkem“. Obdobně též 

rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm II 132/46. 

160
 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 4 To 181/57, obdobně též rozhodnutí NS ČR, sp. 

zn. 5 Tz 189/2001. 

161
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 407 a rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 1 To 18/74 

162
 Usnesení NS SSR, sp. zn. 1 To 66/86 

163
 Usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 To 202/94 

164
 Příkladem lze uvést SOLNAŘE, V. 1972. Op. cit., s. 102 
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3.2.4. Subjektivní stránka obranného jednání, vůle k obraně 

Ve většině případů obránce svým jednáním odráží útok skutečný, v realitě 

objektivně existující. Mohou však nastat i situace, kdy tomu tak není a subjektivní 

představa obránce je rozporná s realitou. Tento nesoulad se skutečností může přitom 

spočívat buď v tom, že obránce odráží útok, přesvědčen o jeho reálnosti, ovšem 

objektivně se o útok nejedná, nebo naopak, útok reálně existuje, čemuž ale 

neodpovídají představy obránce, který se domnívá, že útoku tu není. Protože 

problematice odrážení útoku, který není skutečný, se blíže věnuje jiná kapitola této 

práce, nazvaná Reálnost útoku (3.1.6.), omezíme se na  tomto místě pouze na  

několik poznámek. 

Naše právní úprava vyžaduje, aby u obránce byla naplněna i subjektivní 

podmínka nutné obrany, tedy aby situace, ospravedlňující obranné jednání nejen 

v realitě existovala, ale aby si její přítomnosti obránce byl i vědom, přitom jakmile 

jsou mu tyto skutečnosti známy (ví, že podmínky nutné obrany jsou naplněny), 

jednání je nutnou obranou plně kryto.
165

 Tuto vědomost obránce o existenci 

podmínek nutné obrany a jeho vnitřní subjektivní zaměření na  ni právě 

charakterizují slovní spojení „vůle k obraně“
166

 či „obranný úmysl“.
167

 Teorie 

dovozuje, že úmysl k obraně zahrnuje všechny její podmínky, zejména že je tu 

určitý, přímo hrozící nebo trvající útok na  zájem chráněný zákonem, že obrana má 

určitou intenzitu a má vyvolat určité následky, tedy odvrátit tento útok způsobem, 

který není zcela zjevně nepřiměřený způsobu útoku.
168

 Uvedené pojetí ovšem není 

přijímáno bez výhrad, když předně není zcela jasné, proč k obrannému jednání 

vyžadovat pouze úmysl a vylučovat ostatní formy zavinění.
169

 Tohoto problému si je 

vědom i Nejvyšší soud, když v rozhodnutí sp. zn. 7 Tdo 272/2006 uzavírá, že 

                                                 

165
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 160 

166
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 123. Autor patrně jako synonyma zmiňuje i termíny „motiv 

obrany“ a „jednání k cíli obrany“. O vůli k obraně hovoří i KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 158, 

ovšem dodává, že ji nepovažuje za dostatečný rozlišovací prvek pro určení přípustnosti či 

nepřípustnosti nutné obrany. za klíčové pro podřazení jednání obránce pod institut nutné obrany proto 

považuje pouze okolnost, zda obránce o existenci objektivních podmínek nutné obrany v jejím 

okamžiku věděl. 

167
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 25 a ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400 

168
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400 

169
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 158 
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„jednání, kterým někdo odvrátí útok za podmínek vyplývajících z ustanovení § 13 tr. 

zák. (současný § 29 TZ), je nutnou obranou bez ohledu na  to, zda toto jednání bylo 

vykonáno úmyslně nebo z nedbalosti.(…) Jestliže je úmyslný čin beztrestný z důvodu, 

že jím byl odvrácen útok, tím spíše musí beztrestný být i nedbalostní čin, kterým byl 

útok objektivně odvrácen, zvláště když se obviněný bránit chtěl, byť jiným 

způsobem.“ Nadto dovozuje, že „opačné řešení by znamenalo nedůvodné a nelogické 

znevýhodnění osob, které za podmínek nutné obrany jednají typově méně závažným 

způsobem (tj. z nedbalosti) ve srovnání s úmyslným jednáním“.
170

 

Chybí-li obranný úmysl zcela, tedy jedná-li se o situaci, kdy pachatel sice 

svým trestným činem přispěje jinému tím, že odvrátí nevědomky protiprávní útok, 

o nutnou obranu se nejedná. Takový pachatel bude odpovědný podle obecných 

zásad, přičemž ke skutečnosti, že svým jednáním navíc odvrátil útok, lze přihlédnout 

v rámci hodnocení povahy a závažnosti jeho činu.
171

 Existují-li tedy podmínky 

obranného jednání pouze objektivně, subjektivně však dány nejsou, nedojde 

k dokonání trestného činu, pachatel však bude odpovědný za jeho nezpůsobilý 

pokus.
172

 Naopak na  překážku posouzení jednání jako učiněného v nutné obraně 

není, nebyl-li obranný úmysl jedinou pohnutkou obrany, ale v popředí stála například 

                                                 

170
 K problematice forem zavinění jednání v nutné obraně srov. též rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 7 Tdo 

461/2004 a rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 6 Tz 30/83. V druhém z uvedených případů se jednalo o 

situaci, ve které obránce s úmyslem zastrašit útočníka stiskl spoušť zbraně, avšak předem si neověřil, 

zda je nabitá, takže, aniž by to zamýšlel, útočníka výstřelem, míněným původně jen jako výstražný, 

zasáhl. Soud shledal, že „podmienky nutnej obrany sú splnené aj v prípade, že napadnutý 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.“ 

171
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400, shodně CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 

25 

172
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit. s. 158, obdobně SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 124. Ohledně 

právní kvalifikace obdobných jednání však nepanuje shoda, když někteří autoři, např. 

KRATOCHVÍL, V. Omyl v právu a trestním zvláště. In KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo 

hmotné- obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Hlava II., kapitola 7, s. 324 upozorňují, že 

takové posouzení vede k absurdním závěrům, když o pokus se jedná i v případě, kdy pachatel po 

objektivní i subjektivní stránce způsobí, co způsobit chtěl (např. jeho jednání směřuje k usmrcení 

osoby, která je náhodou útočníkem, což však pachatel neví, přičemž takovou osobu skutečně usmrtí- 

svůj čin dokoná) a upřednostňují proto nazírat situace negativních skutkových omylů o okolnostech 

vylučujících protiprávnost jako dokonaný trestný čin. K problematice omylů při nutné obraně se blíže 

vyjadřuje podkapitola 3. 1. 6. této práce nazvaná Reálnost útoku. 
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touha po dobrodružství, snaha se proslavit či dokonce msta.
173

 Po subjektivní stránce 

tedy „postačuje, aby brániaci sa vedel, že odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci 

útok, aká je intenzita použitej obrany a aké následky môže vyvolať“,
174

 tedy aby si 

uvědomoval, že podmínky nutné obrany zde jsou a zároveň za jejich přítomnosti 

chtěl jednat.
175

 

Je-li naplněna pouze subjektivní podmínka obranného jednání, objektivní 

však schází, jedná se o situaci, kdy útok v objektivní realitě neexistuje, avšak 

v představě obránce se o útok jedná, protože ten se z nějakého důvodu domnívá, že 

útok odvrací. Takovou situaci, označovanou termínem putativní (domnělá) nutná 

obrana výstižně popsal již prvorepublikový Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. Zm 

I 370/25, s jehož zněním se v zásadě můžeme ztotožnit i dnes. „ Putativní nutná 

obrana spočívá v tom, že pachatel má subjektivně omylem za to, že jsou tu ve 

skutečnosti podmínky nutné obrany, totiž, útok nespravedlivý, přítomný (…), proti 

němuž obrana je potřebnou, ač těchto podmínek skutečně tu není. Pojímá tedy 

pachatel při putativní nutné obraně mylně situaci tak, jakoby proň odůvodňovala 

právo nutné obrany.“ Blíže se k situaci putativní nutné obrany vyjadřuje oddíl 3.1.6. 

této práce, zaměřený na otázku reálnosti útoku. 

                                                 

173
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 400, SOLNAŘ, V. a kol. 2009, s. 124, shodně CÍSAŘOVÁ, 

D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 25, KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 159 

174
 Rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 6 Tz 30/82 

175
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 25, obdobně SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 

124 
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4. EXCES Z NUTNÉ OBRANY 

4.1. Obecně o vykročení z mezí nutné obrany  

V předchozí části práce, věnované předpokladům vzniku situace nutné 

obrany, jsme popsali tento institut v naší právní úpravě a stanovili meze, ve kterých 

se obrana, má-li být dovolená, musí pohybovat, včetně určení, kdy již dojde 

k překročení rámce obrany ze zákona přípustné. Právě případům, kdy sice některé 

podmínky nutné obrany přítomny jsou, takže se jedná o situaci nutné obraně blízkou, 

avšak nejsou dány ve všech směrech,
176

 se budeme věnovat nyní. Dojde-li takto 

k vybočení (překročení mezí nutné obrany), jedná se o exces, přičemž dále 

rozlišujeme následující situace:  

1) dojde k překročení mezí obráncova jednání co do míry takového zákroku, 

když obrana je zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku a jedná se o exces 

intenzivní, založený nepoměrem v intenzitě obrany či ve způsobené škodě, 

nebo, 

2) obrana není provedena v době, kdy útok přímo hrozí nebo trvá, tedy jde 

o exces extenzivní, když k obrannému jednání je přistoupeno buď předčasně 

či až po skončení útoku.
177

 

Dojde-li k vybočení z rámce dovolené nutné obrany, nastupuje trestní 

odpovědnost dle obecných zásad,
178

 protože náš zákon nemá pro takové případy 

zvláštní ustanovení. Tím je vyjádřena limitace dovoleného obranného jednání, když 

si obránce při odvracení útoku nemůže počínat libovolně, ale musí zohlednit 

především intenzitu a trvání útoku, má-li být jeho jednání po právu, ačkoli za jiných 

okolností by bylo trestným činem. Exces však předpokládá nedostatek podmínek 

nutné obrany, proto takové jednání považujeme za protiprávní, pro společnost 

škodlivé
179

 a hodnotíme je jako trestné podle toho, jaká skutková podstata trestného 

činu jím byla naplněna.
180

 Přitom je však třeba skutečnost, že čin byl spáchán při 

                                                 

176
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 408, shodně též KUCHTA, J. 2012. Op. cit. ,s. 451 

177
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 408, shodně VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 272 

178
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 127, KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 451 

179
 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 256 

180
 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 451, JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 256 
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překročení mezí nutné obrany a tedy některé její podmínky byly splněny, vzít v potaz 

a obránce zvýhodnit, protože závažnost takového jednání i jeho škodlivost jsou 

podstatně sníženy. Navíc bude-li sankce nepřiměřeně přísná, zvyšuje se tím 

nebezpečí, že občan na  právo nutné obrany v mnoha případech spíše rezignuje, než 

aby riskoval postih, vybočí-li z mezí nutné obrany např. pouze z nedbalosti, čímž 

se výrazně sníží účinnost nutné obrany jako nástroje boje s kriminalitou.
181

 

Situací, kdy obránce překročil rámec dovoleného jednání, se samozřejmě 

zabývá často i judikatura. Tak se dozvídáme, že jako exces posuzujeme nejen 

situace, kdy obrana je zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku již od počátku, ale 

meze nutné obrany jsou překročeny i tehdy, „jestliže se pachatel zpočátku brání 

způsobem přiměřeným povaze a nebezpečnosti útoku směřujícímu proti zájmům 

chráněným trestním zákonem, ale po skončení útoku přejde sám do útoku s úmyslem 

vypořádat se s útočníkem, od něhož již nebezpečí nehrozí“(rozhodnutí NS ČSR, sp. 

zn. 11 To 1/78). K problematice překročení mezí nutné obrany se Nejvyšší soud 

vyjadřuje i v rozhodnutích sp. zn. 8 Tz 67/65, sp. zn. 1 To 18/75 a sp. zn. 5 Tdo 

162/2007. K uvedenému viz též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 To 

55/93. 

Jen na  okraj podotýkáme, že vykročit lze i z mezí obrany putativní. Takový 

domnělý obránce bude odpovídat dle zásad o excesu, vybočil-li z rámce putativní 

nutné obrany zaviněně (ohledně této obrany je třeba vycházet z představ obránce).
182

 

V teorii se též uvádí, že čin překračující meze nutné obrany může mít i formu pokusu 

nebo účastenství.
183

 

                                                 

181
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 167. K tomu autor cituje převzatý názor CÍSAŘOVÉ, D. 

K podnětům sovětské právní úpravy překročení mezí nutné obrany pro československou právní 

úpravu. In Socialistická zákonnost, 1982, č. 2, s. 92, podle které jestliže někdo ví, že může být 

v případě obrany zájmů chráněných trestním zákonem stíhán, je vždy problematické, jak se bude 

stavět k ochraně těchto zájmů tehdy, když nepůjde přímo o útok proti němu samému. 

182
 K excesu z domnělé nutné obrany se vyjadřuje Krajský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 10 Tk 

352/52. 

183
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 127 
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4.2. Právní kvalifikace překročení mezní nutné obrany  

a důsledku takového jednání  

Jak jsme již naznačili výše, protože čin spáchaný vybočením z mezí dovolené 

obrany právě pro souvislost s nutnou obranou vykazuje nižší stupeň nebezpečnosti, 

je třeba tuto skutečnost při jeho hodnocení reflektovat. Zohlednit musíme nejen 

všechny objektivní okolnosti případu, ale i subjektivní podmínky, zejména 

psychické, za kterých obránce jednal.
184

 

V tomto ohledu se jeví jako problematické především posouzení subjektivní 

stránky trestného činu, když předně nemusí být zcela zřetelné, jaký druh zavinění 

bude v případech jednání představujícího exces rozhodující pro právní posouzení 

činu, tedy zda rozhoduje zavinění k excesu, k následku či k obojímu,
185

 přičemž 

vybočit z mezí nutné obrany lze z nedbalosti i úmyslně.
186

 Jako patrně nejvhodnější 

se prosadila koncepce prosazovaná již VOKOUNEM,
187

 a sice že zavinění je třeba 

                                                 

184
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 40 

185
 VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 65 

186
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 127 

187
 VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 64 a násl., obdobně též KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 166 a násl. 

Autoři zmiňují i předešlé dvě možnosti řešení, oběma ovšem vytýkají zásadní nedostatky. První 

z předkládaných možností zkoumá pouze zavinění k následku a to, jaké zavinění se vztahuje k excesu, 

ponechává stranou. Při aplikaci takové koncepce však za stejný úmyslný trestný čin bude shodně 

trestán ten, kdo meze nutné obrany překročí úmyslně, např. ze msty, jako pachatel vybočující z nutné 

obrany pouze z nedbalosti (např. v důsledku omylu). Právní posouzení úmyslného a nedbalostního 

excesu pak bude shodné (např. oba pachatelé budou stíháni za vraždu). Druhý z možných přístupů, 

považující za rozhodující zavinění k excesu a opomíjející zavinění k následku, nabízí jiné řešení. Lze 

dovodit, že o úmyslný trestný čin se bude jednat tehdy, byly-li meze nutné obrany překročeny 

úmyslně. Při nedbalostním zavinění k excesu půjde o trestný čin nedbalostní. Nastíněné řešení 

neobstojí jednak proto, že zavinění se k následku vztahuje vždy, jak podotýká KUCHTA, J. 1999. Op. 

cit., s. 167, obdobně též dikce §15 a §16 TZ 2009; vytknout mu však lze i to, že bezdůvodně 

znevýhodní pachatele, který se sice excesu dopustil úmyslně, následek však způsobil pouze 

z nedbalosti (a přesto bude odpovědný za úmyslný trestný čin), a naopak ve výhodě by byl pachatel 

překračující meze nedbalostně, ale způsobující následek úmyslně, když by mu bylo možné přičíst 

zavinění pouze nedbalostní. S tímto řešením se setkáváme i v rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. 

zn. 10 Tk 352/52, když soud konstatuje, že „ překročí-li pachatel meze nutné obrany (ovšem 

domnělé), bude jeho jednání beztrestné jen, nebude-li možno přičítat mu v tomto směru zavinění“. 
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v případech překročení mezí nutné obrany vztahovat nejen ke znakům skutkové 

podstaty, ale i k excesu samotnému. Tímto způsobem lze řešit i případy, kdy exces 

nebo následek nebudou zaviněny ani z nedbalosti (budou bez zavinění zcela). Tehdy 

nebude odpovědnost vyvozována vůbec, protože o protiprávní čin nepůjde. V situaci, 

kdy jedno ze zavinění bude nedbalostní, druhé úmyslné, ve výsledku půjde 

o nedbalost,
188

 takže odpovědnost za úmyslný trestný čin nastoupí pouze tehdy, 

budou-li zavinění obě, k excesu i k následku, úmyslná.
189

 Nastíněné řešení respektuje 

i judikatura. V usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 162/2007 se dozvídáme, že 

„v případě excesu z mezí nutné obrany je podmínkou trestní odpovědnosti obránce 

nejen zaviněné překročení mezí nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též 

ke znakům příslušné skutkové podstaty, kterou tím naplnil, přičemž nemusí jít 

o stejnou formu zavinění“.
190

 

Ke skutečnosti, že čin byl spáchán za situace vykročení z mezí nutné obrany, 

přistupují různé právní řády rozdílně,
191

 většinou se však projevuje tendence 

ke zvýhodnění obránce. Platné české právo tak umožňuje přihlédnout k excesu jako 

k obecně polehčující okolnosti,
192

 nevylučuje ale ani možnosti další, jako je 

mimořádné snížení trestu
193

 či dokonce upuštění od potrestání.
194

 Trestní zákoník 

                                                 

Novější judikatura, stejně jako teorie, upřednostňuje však řešení třetí, zohledňující zavinění obě, 

k excesu i k následku. 

188
 Jako příklad lze uvést situaci popisovanou VOKOUNEM, R. 1989. Op. cit., s. 68, kdy sice obránce 

meze dovolené nutné obrany překračuje úmyslně, když užije obranu zcela zjevně nepřiměřenou 

způsobu útoku, ale z nedbalosti způsobí těžší následek, než zamýšlel. Jako modelovou situaci lze 

uvést občana, který ve snaze „vytrestat“ útočníka, který mu trhá ovoce ze stromu, vezme těžký kámen 

a po útočníkovi jej vrhne s tím, že jej zasáhne do ruky a třeba mu ji i „přerazí“, omylem však zasáhne 

hlavu a útočníka usmrtí. 

189
 Obdobně též KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 451 

190
 K problematice zavinění excesu z nutné obrany se vyjadřuje i Vrchní soud v Praze v rozhodnutí sp. 

zn. 1 To 55/93, když konstatuje, že „podmínkou trestnosti jednání, které je překročením mezí nutné 

obrany, např. proto, že útok, proti kterému je obrana zaměřená, již netrvá, je také zavinění vztahující 

se na tuto skutečnost“ a připomíná, že následně je třeba také zjišťovat, o jakou formu zavinění jde, 

zda o úmysl či nedbalost. 

191
 Podrobněji se srovnání zahraničních úprav a jejich přístupu k excesu věnuje KUCHTA, J. 1999. 

Op. cit., s. 164 a násl. 

192
 Srov. § 41 písm. g TZ 2009 

193
 Srov. § 58 odst. 6 TZ 2009 

194
 Srov. § 46 TZ 2009; institutu upuštěné od potrestání však lze užít jen v případech, kdy došlo ke 
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nadto zavádí i privilegované skutkové podstaty zabití
195

 a ublížení na  zdraví 

z omluvitelné pohnutky,
196

 cílící právě na  případy, kdy k takovým jednáním 

pachatele dochází za mimořádných okolností, typicky za stavu silného rozrušení 

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, přičemž nejen, že tyto činy jsou postihovány 

podstatně mírněji, ale již samotným názvem trestného činu snímá zákonodárce 

z pachatele stigma vraha.
197

 Právě situacím, kdy obránce vykročil z mezí nutné 

obrany v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku či zmatku se budeme věnovat 

v následující kapitole. 

4.3. Exces chabý 

Již jsme popsali, že vykročit z mezí nutné obrany lze dvojím způsobem a že tedy 

rozlišujeme exces intenzivní a extenzivní. V literatuře
198

 se však můžeme setkat ještě 

s tříděním založeným na  druhu afektu, v němž obránce jedná, podle nějž rozlišujeme 

mezi: 

1) excesem jarým (stenickým), kdy k vykročení z rámce dovolené obrany 

dochází ze zlosti, pomstychtivosti či podobné pohnutky, v úvahu však 

připadá i situace 

2) excesu chabého (astenického), spočívajícího v úleku, strachu či silném 

rozrušení. 

Exces astenický jakožto tradiční omluvný důvod není ani pro naše právo ničím 

novým, naopak, s jeho úpravou se setkáváme již v rakouském trestním zákoníku,
199

 

platném i na  našem území. Podle tehdejší úpravy ten, kdo vykročil z mezí nutné 

                                                 

spáchání přečinu. § 14 TZ 2009 vymezuje přečiny jako nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné 

činy, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující 5 let. 

195
 Srov. znění § 141 odst. 1 TZ 2009: „Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, 

úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.“ 

196
 Srov. znění § 146a odst. 1 TZ 2009: „ Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném 

rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 

jeden rok.“ 

197
 JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 478 

198
SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 126 a VOKOUN, R. 2010. Op. cit. , s. 273 

199
 Zákoník TZ 1982, konkrétně §2 písm. g in fine 
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obrany jen z poděšení, ze strachu či z leknutí, byl zásadně beztrestný, ledaže „přes 

tento duševní stav mohl si býti vědom, že přestupuje meze nutné obrany“,
200

 tehdy 

pak odpovídal za nedbalostní trestný čin, úmyslné zavinění bylo vyloučeno. Nutná 

obrana proti takovému excesu byla přípustná,
201

 protože se jednalo pouze o okolnost 

omluvnou, takže k vyloučení protiprávnosti nedocházelo. Beztrestnost astenického 

excesu dokládá i dobová judikatura.
202

 

Trestní zákony přijaté na  našem území později, počínaje úpravou obsaženou 

v TZ 1950, již beztrestnost pachateli astenického excesu neposkytovaly, diskuze 

o znovuzavedení tohoto institutu však proběhla několikrát. O zamítnutí návrhu, který 

byl projednáván Parlamentem ČR v roce 1997, referuje KUCHTA
203

 a stejnou 

otázku komentuje i o několik let později,
204

 když se snahy o zakotvení úpravy 

astenického excesu objevují v návrhu § 29 odst. 3 trestního zákoníku, ovšem ve 

schváleném znění je tento odstavec vypuštěn. Podle předložené úpravy neměl být 

trestný ten, kdo odvrací útok, aniž by byly zcela splněny podmínky nutné obrany, 

jednal-li obránce v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku způsobeném 

útokem,
205

 přičemž se jednalo o inspiraci německou úpravou, ve které je tato 

problematika upravena právě pomocí vyloučení odpovědnosti. Zároveň se ovšem 

jedná pouze o důvod omluvný, nikoli o okolnost protiprávnost vylučující, jednání tak 

nadále zůstává v rozporu s právem a nutné obrana je proti němu přípustná.
206

  Naše 

pojetí trestného činu ovšem není totožné a tak kritika, směřující proti znovuzavedení 

ustanovení o astenickém excesu, směřovala i proti skutečnosti, že by se patrně 

i v případě tohoto institutu jednalo nikoli pouze o okolnost vylučující vinu, ale přímo 

o okolnost vylučující protiprávnost, takže ani proti zcela zjevnému excesu z mezí 

                                                 

200
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 83 

201
 MIŘIČKA, A. 1934. Op. cit., s. 81. Autor dodává, že „je tedy obrana možná, i když trestnost útoku 

je vyloučena z důvodů ležících v osobě útočníka“. 

202
Srov. rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Kr I 501/19: „Beztrestnost dle §2 lit. g) tr. zák. č. 117/1852 ř.z. 

vztahuje se i na případy, ve kterých sice objektivně nebylo podmínek spravedlivé nutné obrany, ale 

pachatel z bázně, uleknutí nebo z přestrašenosti předpokládal, že podmínky ty zde jsou.“ 

203
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 173 

204
 KUCHTA, J. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. In Trestněprávní revue. 2003, č. 2, s. 50 

205
 CÍSAŘOVÁ, D. K nové koncepci okolností vylučujících protiprávnost. In Trestní právo. 2000, č. 

10, s. 9; KUCHTA, J. 2003. Op. cit., s. 50 

206
 ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 292 
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dovoleného obranného jednání by se nutná obrana nepříslušela.
207

 

Další námitky spočívaly především v tvrzení, podle mého názoru do značné míry 

oprávněném, že určování trestnosti či beztrestnosti pouze na  základě zjišťování 

přítomnosti jednoho druhu afektu je značně nespolehlivé, nehledě k tomu, že 

současně s astenickými mohou mysl obránce v rozhodném okamžiku ovládat i afekty 

jiné, stenické (např. zlost nebo nenávist), které by jej vyvinit neměly. Navíc důkazní 

situace by se značně komplikovala potřebností zjišťovat nejen existenci, ale i míru 

těchto afektů a jejich příčinnou souvislost s útokem, přičemž při aplikaci zásady in 

dubio pro reo by se zřejmě velmi často v trestním řízení nepodařilo obhajobu 

obviněných, že jednali v afektu, vyvrátit, takže by mohlo docházet ke zneužívání 

takovéto úpravy.
208

 S tím nesouhlasí ŘÍHA,
209

 když namítá, že důkazní obtíže 

nehrozí, protože nejsou-li tyto afekty nepochybně prokázány, vychází se z toho, že 

nejsou přítomny vůbec, takže se dokazují jen v případě, kdy jsou patrná jistá vodítka 

svědčící pro jejich přítomnost, obdobně jako např. u nepříčetnosti. 

V neposlední řádě bývá argumentováno tím, že meze nutné obrany jsou v našich 

podmínkách stanoveny natolik široce, že jejich překročení většinou signalizuje již 

závažné formy zaviněné při excesu nebo naopak značné omezení rozpoznávacích 

schopností jednajícího subjektu, takže v prvním případě není vyloučení trestní 

odpovědnosti na  místě a u druhého již lze uplatnit ustanovení o nepříčetnosti.
210

  Při 

naší poměrně benevolentní úpravě, připouštějící každou obranu, není-li zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku, navíc současně za možnosti užití privilegovaných 

skutkových podstat §141 a §146a právě v případech astenického afektu, nelze než 

souhlasit s DOLENSKÝM, že „naše trestní právo dosud připouští nutnou obranu 

v tak širokých mezích, že ustanovení o beztrestnosti (…) některých případů excesů 

není nutné“.
211
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 KUCHTA, J. 2003. Op. cit., s. 50 

208
 KUCHTA, J. 2003. Op. cit., s. 50; JELÍNEK, J. 2010. Op. cit., s. 257 

209
 ŘÍHA, J. 2008. Op. cit., s. 293 
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 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 174 
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 DOLENSKÝ, A. Překročení hranic nutné obrany. In Všehrd. 1993, č. 3, s. 22. 
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5. SPORNÉ OTÁZKY NUTNÉ OBRANY 

V reálném životě se mohou vyskytnout situace, které sice na  první pohled 

nutnou obranu výrazně připomínají, ač ve skutečnosti je nelze pod tento institut 

zařadit buď vůbec, či jen velice obtížně. Přestože některé z níže rozebíraných otázek 

jsou problémem spíše akademickým a v praxi k nim dochází velmi zřídka (např. útok 

poštvaného zvířete), pro úplnost je třeba je alespoň okrajově zmínit. Praktický 

význam má naopak rozlišení rvačky a situace nutné obrany, hojně se vyskytující 

v rozhodovací praxi soudů, kterému taktéž věnujeme pozornost. O obraně proti 

úkonům úředních osob a soukromých bezpečnostních služeb se zmíníme na  závěr 

této kapitoly. 

5.1. Útoky dětí a osob trestně neodpovědných, útoky zvířat  

Obecně lze nutnou obranu připustit jen proti útoku, přičemž útokem ve 

smyslu nutné obrany může být pouze lidské jednání, tedy projev vůle člověka ve 

vnějším světě.
212

 Z výše uvedeného lze dovodit, že za útok možno považovat 

výlučně jednání fyzické osoby,
213

 která naplnila (konáním či opomenutím) všechny 

znaky útoku, a to včetně protiprávnosti a společenské nebezpečnosti, takže 

útočníkem nemůže být nikdy neživá věc; co se živých věcí (zvířat) týká, nepanuje 

mezi autory naprostá shoda.
214

 Většina se však přiklání k názoru, že protože zvíře je 

v právním slova smyslu věcí a nemůže se tedy jednat o protiprávní jednání fyzické 

osoby, je třeba v případě takového napadení postupovat dle zásad o krajní nouzi,
215

  

                                                 

212
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 79 

213
 Určité modifikace vzhledem k tomuto principu připouští KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 436 

vzhledem k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, přičemž dovozuje, že za útočníka 

bude nově lze považovat i právnickou osobu, jejíž zájmy fyzická osoba vědomě realizuje a pokud si je 

tohoto faktu právnická osoba vědoma- tj. nepodnikla žádná opatření, která by takový protiprávní útok 

vyloučila. 

214
 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 77 

215
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 128 zmiňuje i možnost řešení těchto otázek podle jakéhosi 

středního principu, kdy se postupuje sice dle zásad o nutné obraně, ale zároveň je uplatňován 

i požadavek subsidiarity (jako u krajní nouze). Upozorňuje však, že tak dochází k zpřísňování 

podmínek nutné obrany a zpřísňování podmínek trestní odpovědnosti. 
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neboť v případě podřazení pod úpravu nutné obrany vlastně schází útočník. Nadto je 

třeba zohlednit, že zvíře nedisponuje vlastní vůlí (ve smyslu vůle k útoku), na  rozdíl 

od jednání člověka, kdy je vždy třeba takovou vůli zohlednit a zjišťovat.
216

 

Odchylně posuzujeme případy, kdy zvíře je majitelem či jinou osobou 

k útoku poštváno, takže se stává pouze živým nástrojem útoku (zbraní v rukou 

člověka). Proti takovému napadení se lze bránit dle zásad o nutné obraně nejen 

zneškodněním takového zvířete
217

 (zraněním či usmrcením), ale obrana může 

samozřejmě směřovat i proti člověku, jenž zvíře poštval, jakožto proti přímému 

pachateli.
218

 

Podobně komplikovanou otázku představuje z hlediska práva i odrážení útoku 

dětí,
219

 osob choromyslných či jednajících ve skutkovém omylu. Otázka, zda se při 

řešení těchto případů řídit ustanoveními nutné obrany či krajní nouze, byla ve starší 

literatuře
220

 řešena příklonem ke krajní nouzi, ovšem s jistými modifikacemi tohoto 

institutu. Útok takovéto osoby byl posuzován jako nebezpečí, jemuž se čelilo sice 

v krajní nouzi, avšak s tím, že podmínka proporcionality byla rozšířena natolik, že 

za přípustné se považovalo způsobení následku až stejně závažného, jaký hrozil
221

 či 

dokonce následku, jenž by byl přípustný podle práva nutné obrany (požadavek 

přiměřenosti).
222

 Takové rozšíření mezí krajní nouze podle analogie s nutnou 

obranou je sice přípustné, když zužuje trestní odpovědnost,
223

 avšak poněkud 

problémové. Požadavek subsidiarity nedůvodně omezuje obránce, když žádá, aby ten 

nezpůsobil svou obranou větší újmu, než která hrozí,nadto po obránci je vyžadováno, 

aby zpravidla v krátkém časovém úseku a psychicky velmi vypjaté situaci 

předcházející samotnému konfliktu vyhodnotil, zda osoba na  něj útočící je či není 

                                                 

216
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 79 

217
 Škoda na zvířeti způsobená je škodou způsobenou vlastníkovi zvířete. 

218
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 401, shodně též VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 266 

a KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 78 

219
 Dítětem se v souladu s § 25 TZ 2009 rozumí ten, kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok 

věku a není proto trestně odpovědný. 
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 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 128, obdobně též KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 438 či 

VOKOUN, R. 2010. Op. cit. s. 267 

221
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 128 
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 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 438 

223
 KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 438 
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deliktně způsobilá či jedná-li v omylu. Takový požadavek na  obránce přitom nelze 

klást,
224

 navíc je třeba si uvědomit, že útok osob nepříčetných či dětí nemusí být 

o nic méně nebezpečný než útok trestně odpovědného pachatele, nadto jeho 

společenská škodlivost může být dokonce větší (neadekvátní reakce na  útok 

dětských pachatelů může např. vést k pokračování jejich trestné činnosti 

v budoucnu).  

V současné době se tak prosazuje pro obránce příznivější teorie zdůrazňující 

objektivní protiprávnost
225

 útoku, umožňující řadit tyto útoky k nutné obraně.
226

 

5.2. Vyprovokovaný útok 

Vyprovokovaný útok lze charakterizovat jako situaci tzv. provokace nutné 

obrany, kdy určitá osoba svým jednáním vyvolá protiprávní útok jiné osoby, a proti 

takovému útoku se pak sama brání.
227

 

Obecně panuje mezi autory shoda v názoru, že i zaviněně
228

 vyprovokovaný 

                                                 

224
 Jak upozorňuje KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 439, aplikace dvojího režimu jednání napadené 

osoby ve vztahu k charakteru útočníka může narazit i na obtíže při dokazování- např. ohledně 

skutečného věku či nepříčetnosti. 

225
VOKOUN, R. 1989. Op. cit., s. 21 poznamenává, že o objektivní protiprávnost jde tehdy, když se 

jedná o útok protiprávní, pro společnost nebezpečný, proti němuž lze jednat v nutné obraně, i když 

útočníka nelze pro nedostatek příčetnosti, věku nebo zavinění trestně stíhat. Tak postačuje, když útok 

je objektivně protiprávní a pro společnost nebezpečný, ač nesplňuje další znaky požadované pro 

právní delikt. 

226
 Zastávají ji např. CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 28 

227
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 109 

228
 Otázkou zavinění se zabývá rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 7 Tdo 461/2004. V odůvodnění vyvrací NS 

argumentaci Vrchního soudu v Praze, spatřující jistou formu snahy o vyprovokování útoku 

obžalovaného tím, že po předchozí opakované potyčce si připravil na svou obranu střelnou zbraň, 

takto: „Touto úvahou není možné přesvědčivě vyloučit nutnou obranu, protože kontakt s poškozenými 

a jejich společníky nevyhledal obviněný, ale naopak tyto osoby, které se po zjištění, že obviněný se 

nachází v parku, vydaly za ním, a protože srozumění obviněného s použitím zbraně se primárně týkalo 

jejího použití k zastrašení, nikoli k usmrcení. Pokud Vrchní soud v Praze v souvislosti s uvedenou 

úvahou také dodal, že obviněný musel být přinejmenším srozuměn s tím, že když někoho střelnou 

zbraní zasáhne, může mu přivodit smrt, vysvětlil touto argumentací jen to, že obviněný úmyslně 

usmrtil poškozeného, ale nijak tím nevyvrátil nutnou obranu. Nutná obrana obvykle má znaky 

úmyslného trestného činu s tím, že tu je úmysl jednající osoby daný i ve vztahu ke způsobenému 

následku. Znakem nutné obrany v žádném případě není jen nedbalostní způsobení následku. Forma 
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útok zůstává útokem, takže nutná obrana proti němu je přípustná, o nutnou obranu 

se však nejedná, vyvolá-li provokatér útok vyprovokovaného s úmyslem pod rouškou 

nutné obrany kamuflovat svůj vlastní trestný čin proti vyprovokovanému a uniknout 

tak postihu za vlastní jednání.
229

 

Nejobšírněji se z českých autorů otázkou patrně zabývá KUCHTA,
230

 když 

rozlišuje několik typově rozdílných situací vyprovokovaného útoku z hlediska 

protiprávnosti. Za nejméně problematické lze označit případy, kdy provokativní 

jednání samo vykazuje znaky protiprávního a přímo hrozícího či trvajícího útoku, 

takže reakce vyprovokovaného je vlastně reakcí obrannou, spadající jednoznačně 

pod institut nutné obrany. Reaguje-li provokatér na  jednání vyprovokovaného 

(konflikt se stupňuje), nejde o nutnou obranu, ale o útok, protože proti nutné obraně 

není nutná obrana přípustná a takové jednání je třeba považovat za pokračování 

v útoku (rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 4 Tz 40/78). 

Odlišně je třeba hodnotit případy, kdy intenzita provokace nedosahuje 

protiprávnosti, tedy se jedná o pouhý rozpor se společenskou morálkou (jednání 

bagatelní), např. různé nevhodné žerty, pošťuchování, posměšky, slovní urážky nebo 

naschvály, hlasitý rozhovor ve veřejných dopravních prostředcích apod. Takovým 

„útokům“, nedosahujícím intenzity protiprávního jednání, je vhodné se bránit 

přiměřeně, dojde-li skutečně k vyprovokování útoku intenzity protiprávního jednání, 

připadá nutná obrana provokatéra v úvahu v plném rozsahu. Shodně je nutné 

posuzovat všechny obdobné případy, kdy se provokatér nedopouští ohrožení zájmů 

chráněných zákonem a jedná v souladu s právem, např. navštěvoval-li by někdo 

záměrně nevhodné a nebezpečné lokály, kde může být snadno napaden, aby 

se později mohl „ze záliby“ bránit.  

Lze tedy shrnout, že je-li útok provokatéra objektivně protiprávní, nemá ten 

proti nutné obraně vyprovokovaného možnost jednat v nutné obraně a bude plně 

odpovídat za vše, co svou nepřípustnou obranou provokovanému způsobí. Naopak 

nutná obrana nepřísluší, není-li provokace objektivně protiprávní. 

                                                 

zavinění, jímž je zahrnut následek způsobený jednající osobou, není kritériem nutné obrany.“ 
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 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 121, shodně též KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 440; 

CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 33; ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 402 

a VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 268 

230
KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 109-119 
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Ačkoli zejména déletrvající konflikty, kdy se na  sebe situace obrany a útoku 

různě „nabalují“, mohou být nepřehledné, vycházíme při rozdělení stran na  útočníka 

a obránce (provokatéra a vyprovokovaného) z jednoduchého pravidla, a sice, kdo 

začal, když pro postavení strany útočné je rozhodující počáteční iniciativa.
231

 Přitom 

lze využít i pomocná kritéria, jako pohnutku či motiv, mající často pro posouzení, 

která ze stran je útočníkem a jaká obráncem, nemalý význam.
232

 

5.3. Útoky prováděné více osobami, rvačka  

Útočí-li dvě osoby vzájemně na  svou tělesnou integritu, o nutnou obranu 

se nejedná a každý bude trestný za následek, který takto svým jednáním způsobí,
233

 

přičemž při posouzení bude třeba zohlednit nejen, jaký následek byl útokem skutečně 

přivozen, ale předně k čemu útok směřoval (úmysl útočníka). Shodně lze 

konstatovat, že o nutnou obranu nepůjde ani v případě různých výzev k fyzickému 

konfliktu, kdy např. jedna strana vyzve druhou, aby „s ní šla ven“, ta na  takový 

návrh vstřícně reaguje, takže následně odejdou společně na  místo, kde později dojde 

k napadení. Akceptuje-li vyzvaný takovou „nabídku“ za situace, kdy ještě žádný útok 

bezprostředně nehrozí, nemůže se jednat o nutnou obranu, ale naopak, potyčka má 

charakter vzájemného napadání (rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 11 Tdo 1376/2005).
234

 

za takové situace je nerozhodné, která ze stran konfliktu zasadí první ránu, když 

iniciativa pochází od obou. Tehdy totiž „jde o oplacení útoku útokem, nikoliv o jeho 

odvracení obranou“.
235

 

Účastní-li se konfliktu alespoň tři osoby, může se jednat o rvačku.
236

 Rozdíl 
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 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 118 
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 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 402 

233
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 29 

234
Právo bránit se útoku je v citovaném rozhodnutí limitováno takto: „Jak plyne ze skutkových zjištění, 

obžalovaný na výzvy poškozeného evidentně směřující k fyzické konfrontaci, restauraci spolu s 

poškozeným opustil a šel vlastně vědomě vstříc fyzickému konfliktu, se kterým s ohledem na předchozí 

jednání poškozeného musel po opuštění restaurace počítat.(…)Právo bránit se útoku nelze vykládat 

tak, že by opravňovalo pachatele v době, kdy útok ještě přímo nehrozí, k rozhodnutí na výzvu k 

fyzickému střetu přistoupit, vzdálit se spolu s druhým účastníkem konfliktu na místo, kde má ke střetu 

dojít, aby tak fyzickým střetem situaci řešil. Takový konflikt má již charakter vzájemného napadání.“ 

235
 Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Tpj 59/83 

236
 Skutkovou podstatu trestného činu rvačky definuje §158 TZ 2009. Trestná je přitom již samotná 
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mezi nutnou obranou a rvačkou spočívá v tom, že nutná obrana předpokládá 

rozdělení zápasících na  dvě strany, z nichž jedna je v roli útočníka a druhá obránce. 

U rvačky nemusí být role tak zřetelně odděleny, mohou tu být dvě nebo více stran, 

anebo dvě strany, avšak vždy současně v roli útočníka i obránce.
237

 Pro identifikaci 

jedné ze stran jakožto útočníka je pak rozhodující počáteční iniciativa, tedy kdo dříve 

začal; nelze-li to určit (střetnutí začalo z obou stran současně nebo takřka současně), 

lze zohlednit i další kritéria, např. čí jednání směřovalo ke stupňování konfliktu.
238

 V 

souladu s výše uvedeným lze dovodit, že trestného činu rvačky se dopouští nikoli 

ten, kdo se brání útoku, byť i více útočníků, nýbrž ten, kdo se účastní rvačky 

za účelem úmyslného ohrožení života nebo zdraví jiného, přičemž úmyslem je kryta 

jak samotná účast na  zápasu, tak i ohrožení života nebo zdraví jiného.
239

 Někteří 

autoři
240

 přitom za rozlišující kritérium spíše než úmysl považují motiv či pohnutku. 

Proto v případě, kdy „obžalovaný napomenul neukázněné občany, aby se slušně 

chovali, nebyl povinen trpět útoky vůči své osobě, zejména byl-li útočník ozbrojen. 

Jestliže byl napaden, nelze ho proto vzhledem k nedostatku zavinění považovat 

za účastníka rvačky ve smyslu §223 odst. 1 tr. zák. (současný § 158 TZ).“
241

 

O rvačku ani na  jedné straně nepůjde, je-ji jedna nebo více osob napadena 

více útočníky a brání se v mezích nutné obrany. Jednali-li přitom útočníci jako 

spolupachatelé, odpovídají všichni za způsobený následek (rozhodnutí NS SR, sp. 

zn. 2 Tz 109/56). „Beztrestnosti podle §13 tr. zák. (současný § 29 TZ) se nemůže 

dovolávat ten, kdo se při obraně proti útoku neomezí na  odvracení útoku, ale 

podnikne další útočné činy, neodůvodněné již pouze nutností obrany, a kdo případně 

se dá s útočníkem do vzájemné půtky, takže již u něj nejde o obranu, ale 

o vypořádání se s útočníkem.“
242

 Je-li útok prováděn více osobami, je „nutná obrana 

přípustná proti kterémukoli útočníkovi, nejen proti hlavnímu z nich“(rozhodnutí NS 

ČSR, sp. zn. 1Tz 349/55).
243

 

                                                 

účast na rvačce, a to i tehdy, když ani k ublížení na zdraví nedojde. 

237
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 29 

238
 PÚRY, F. 2007. Op. cit., s. 232 

239
 ŠÁMAL, P. a kol. 2012. Op. cit., s. 402 

240
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 29, shodně KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 436 

241
 Rozhodnutí NS, sp. zn. 5 Tz 10/60 

242
 Rozhodnutí NS, sp. zn. 4 Tz 101/66 

243
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 86 definuje hlavního útočníka jako osobu, která vykonává jednání 



54 

 

I během rvačky či vzájemného napadení však mohou nastat situace, kdy bude 

nutná obrana přípustná.
244

  Předně půjde o případy překročení dosavadního rámce 

boje, tedy o exces, ať už intenzivní (např. během rvačky doposud neozbrojených 

účastníků se jeden z nich zmocní nože v úmyslu ostatní zranit či usmrtit) nebo 

extenzivní (když účastník rvačky se na  konfliktu nechce již dále podílet, ale ostatní 

jej zatahují proti jeho vůli zpět). Obdobně nutno přiznat nutnou obranu v případě 

diváka rvačky, do konfliktu zatahovaného jeho účastníky či například náhodného 

kolemjdoucího.
245

 

5.4. Obrana proti úkonům úředních osob  

Protože nutnou obranou je přípustné odvracet pouze jednání protiprávní, 

nikoli dovolené, je samozřejmé, že nelze institut nutné obrany užít proti jednání 

úřední osoby,
246

 které vykonává v mezích své pravomoci, pakliže takový zásah je 

formálně i materiálně v souladu s právem.
247

 To však neznamená, že by nutná obrana 

                                                 

spadající pod pojem útoku. za problematické považuje vymezení okruhu případů spoluúčasti, na které 

ještě lze právo nutné obrany vztáhnout. Podle jeho názoru se lze bránit shodně jako proti hlavnímu 

útočníkovi proti tomu, kdo se na přípravě a realizaci útoku podílel- tedy např. proti spolupachateli, 

návodci či organizátorovi, stejně jako proti nepřímému pachateli. Nutná obrana nepřísluší vůči 

osobám nezúčastněným (přihlížejícím nebo třeba osobám, které na místo s útočníkem přišly, samy 

však útok nepodnikají ani se na něm nikterak nepodílejí), proti kterým je možné jednat jen v krajní 

nouzi. 

244
 K tomu srov. Rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm I 437/27: „(…)jest poukázati na právní mylnost 

názoru rozsudku, že při rvačce nelze mluviti o nutné obraně; mohouť i za rvačky nastati situace, 

opravňující tu neb onu zúčastněnou stranu k obranným jednáním.“ 

245
 KUCHTA, J. 1999. Op. cit., s. 86 

246
 za úřední osoby považujeme v souladu s § 127 TZ osoby tam vyjmenované, pokud je čin spáchán 

v souvislosti s jejich pravomocí a odpovědností, předchozí TZ z roku 1961 definoval ve svém § 89 

odst. 9 „veřejného činitele“, což je pojem obsahově shodný se soudobou terminologií úřední osoby 

jako toho, kdo „se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a používá přitom pravomoci, která mu 

byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena.“ 

247
 Takový případ popisuje ve svém rozhodnutí sp. zn. 4 Tz 128/76 Nejvyšší soud SSR, když 

v případě odporu, kladeného řidičem osobního automobilu při silniční prohlídce, příslušníci VB 

takový odpor násilím překonali. Soud odmítl obhajobu obžalovaného, že jednal v nutné obraně 

a konstatoval, že „keď potom obvinený použil násilie, aby zmaril zákrok členov VB, „bránil sa rukami 

i nohami“, nemožno toto jeho konanie považovať za obranu, lebo táto bola nelegálna a smerovala 

proti legálne uskutočnenému zákroku orgánov VB.“ a že „Prekonanie odporu, ktorý smeruje 
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vůči úředním osobám byla vyloučena bez dalšího a že by takové úkony vůbec 

nemohly představovat útok.
248

 

Dle SOLNAŘE
249

 je třeba nutnou obranu připustit proti těm úkonům 

veřejných činitelů, které jsou postiženy vadami, jež je zbavují povahy takových 

úkonů; jsou to úkony, které vůbec nenáležejí do (věcné) pravomoci těch činitelů, 

kteří zakročují (absolutní exces), a ovšem i ty, které tvoří skutkovou podstatu 

trestného činu. Naopak nutnou obranu proti po právu uloženému rozkazu, jehož 

obsah je však protiprávní, nepřipouští, neb samo uložení rozkazu je v souladu 

s právem. Obdobný závěr můžeme dovodit i z rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 7 Tz 

15/87, podle něhož příslušníci bezpečnostního sboru, kteří provádějí zákrok, nejsou 

oprávněni zkoumat, zda podkladové rozhodnutí orgánu státní správy je v souladu 

se zákonem, jsou však povinni postupovat podle pokynů nadřízených (byť by byly 

protiprávní). Tato otázka je podle mého názoru spekulativní, protože jistě nelze bez 

výhrad přijímat za správné, vede-li příkaz nadřízeného k překročení práva ve svém 

důsledku k beztrestnosti podřízeného, jenž je v souladu se svým pracovním 

zařazením povinen služební příkazy plnit. Naopak je třeba uznat, že připuštění nutné 

obrany vůči pouze věcně nesprávným rozhodnutím (např. zadržení osoby, která 

se podobá hledané osobě, jedná se však ve skutečnosti o osobu jinou) by nebylo dost 

dobře možné, protože úřední osoby (např. policisté) by tak byly vystavováni útokům 

ze strany takto zadržovaných osob. Jak konstatuje SOLNAŘ,
250

 proti takovým 

úkonům je nutné se bránit pomocí dostupných opravných prostředků. 

Nutnou obranu proti úkonům úředních osob, jež představují překročení jejich 

pravomoci, připouští Nejvyšší soud v rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 6 Tz 70/79, když 

v případě příslušníka SNB, zatýkajícího mimo službu
251

 osobu, se kterou měl 

předtím potyčku, hodnotí jeho úkon jako překročení pravomocí. Při vybočení z mezí 

nutné obrany se pak bude jednat pouze o trestný čin proti zdraví, protože takový 

policista nepožívá ochrany jako úřední osoba.  

V souladu s výše uvedeným lze závěrem shrnout, že nutná obrana 

                                                 

k zmareniu oprávneného služobného  zákroku (…) je právom i povinnosťou príslušníkov ZNB.“ 

248
 K tomu srov. rozhodnutí NS ČSR, sp. zn. Zm I 412/29: „Proti úřednímu výkonu jest vyloučena 

nutná obrana, leč by se výkon úřední osoby sám jevil bezprávným útokem.“ 

249
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 120 

250
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 119. Jedná se o převzatou citaci autora Piontkovského. 

251
 a při nenaplnění podmínek pro uskutečnění zajišťovacího úkonu i v době mimo službu  
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se nepřipouští vůči úkonům úředních osob, které buďto:   

1) jsou výkonem práv a povinností úředních osob a po materiální i formální 

stránce nevykazují žádné nedostatky nebo 

2) jsou formálně bezchybné, ovšem z materiálního hlediska vadné (např. zatčení 

nesprávné osoby, vzetí takové osoby do vazby), proti takovým zákrokům 

však přísluší opravné prostředky. 

Nutnou obranu naopak lze akceptovat v případech, kdy úkony úřední osoby 

jsou postiženy takovými vadami, že je za takové vůbec považovat nelze (jedná 

se o zásah zakládající trestný čin či překročení pravomocí,
252

 případně takový zásah 

do pravomoci úřední osoby vůbec nenáleží). 

5.5. Zákroky soukromých bezpečnostních služeb; institut 

občanského zadržení 

Ačkoli soukromé bezpečnostní služby mohou vykazovat určitou vnější 

podobnost například s policejními orgány (jsou využívány k ochraně pořádku či 

bezpečnosti, často nosí stejnokroje, bývají určitým způsobem hierarchizovány), 

nejedná se v jejich případě o příslušnost k bezpečnostním sborům státu, ale naopak, 

jejich činnost je organizována na  soukromoprávním základě. To, že takové služby 

nejsou žádným způsobem spjaty s činností státu a jejich příslušníky nelze považovat 

za úřední osoby, se samozřejmě promítá i do pravomocí takových sborů. Podobně 

smýšlí i Nejvyšší soud, když ve svém rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 838/2006 konstatuje, 

že „ zaměstnanec bezpečnostní služby není veřejným činitelem (…), nemá žádné 

zvláštní postavení a na  jeho chování nutno pohlížet jako na  chování každého jiného 

občana.“ V souladu s právě citovaným lze tedy konstatovat, že nutná obrana bude 

přípustná tehdy, překročí-li jednání příslušníků bezpečnostní služby oprávnění 

běžného občana, především v souvislosti s trestněprávním institutem tzv. občanského 

zadržení, vymezeném v § 76 odst. 2 TŘ,
253

 či pokud dojde k vybočení z mezí 

                                                 

252
Dle Zprávy trestního a vojenského kolegia NS ČSSR, uveřejněné pod č. 19/1981 Sb. soudních 

rozhodnutí a stanovisek, (přiměřeně) se jedná o překročení pravomocí úřední osoby vždy, když tato 

bezdůvodně užívá proti občanům fyzické násilí.  

253
Znění §76 odst. 2 TŘ.: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 
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svépomoci,
254

 bude-li však zásah těmito instituty kryt, nutná obrana přípustná 

nebude. 

V souvislosti s činností bezpečnostních služeb je třeba věnovat pozornost 

především již zmíněné problematice tzv. občanského zadržení, která je v judikatuře 

soudů dále konkretizována. Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 8 Tdo 838/2006, zmíněné 

výše, řeší situaci, kdy soukromé bezpečnostní služby komerčního objektu zadržely 

na  výzvu obsluhy jedné z prodejen obviněného. Ten se pokusil, poté, co mu bylo 

sděleno, že došlo k přivolání policie, z budovy uprchnout, avšak na  žádost Policie 

ČR se mu v tom ostraha snažila zabránit, což vyvolalo potyčku. Soud dovodil, že 

takovéto jednání není po právu, když nesplňuje podmínky § 76 odst. 2 TŘ (nejedná 

se o osobu, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté). Přitom 

skutečnost, že k takovému zásahu došlo na  přímé vyžádání Policie ČR, nemá 

významu, protože ta není oprávněna na  nikoho delegovat výkon svých pravomocí. 

Zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby nemůže být „prodlouženou rukou“ 

Policie ČR, ale je oprávněn zasahovat do práv a povinností jiných osob jen jako 

každý řadový občan (člověk).
255

 

V rozhodnutí NS, sp. zn. 8 Tdo 572/2006 je řešena přípustnost provádění 

osobní prohlídky u zadrženého, přistiženého bezpečnostní službou obchodu přímo při 

krádeži, která však dosahuje intenzity pouhého přestupku proti majetku (odcizení 

zboží nízké hodnoty). Nejvyšší soud v takovém zásahu shledává naplnění podmínek 

občanskoprávního institutu svépomoci dle § 6 OZ a konstatuje: „Pokud úkony 

zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby odpovídaly dovolené svépomoci, pak 

                                                 

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li 

takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.“ 

254
 Svépomoc je upravena v § 6 OZ: „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může 

ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit“. NOZ definuje svépomoc v § 14 

odst. 1 následovně: „Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho 

právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.“ K situaci bezprostředního 

ohrožení neoprávněným zásahem se vyjadřuje odst. 2, takto: „ Hrozí-li neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě 

v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen 

k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného 

odkladu na příslušný orgán veřejné moci.“ 

255
 PÚRY, F. 2007. Op. cit., s. 233 
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jednání obviněného směřující proti nim nemůže odůvodnit nutnou obranu podle §13 

TZ, která není přípustná, jde-li o výkon práva nebo povinnosti“.
256

 Toto rozhodnutí 

však není přijímáno bez výhrad. PÚRY
257

 shrnuje, že předně rozhodnutí neobsahuje 

 dostatečné zdůvodnění, proč a jakým způsobem došlo k naplnění podmínek §6 OZ, 

když jednak neoprávněný zásah do práva má teprve bezprostředně hrozit a za druhé, 

svépomoc může uplatnit jen ten, kdo byl takovým zásahem ohrožen (případně jeho 

zmocněnec či zákonný zástupce). V rozhodnutí tak chybí řešení otázek, zda 

v okamžiku zadržení zloděje neoprávněný zásah do práva stále jen hrozí
258

 a bylo-li 

na  členy ostrahy nějakým způsobem oprávnění ke svépomocnému jednání 

delegováno (jsou-li vlastně zaměstnanci majitele prodejny, tj. vlastníka odcizeného 

zboží, jeho zmocněnci, a pokud ano, jakým aktem se tak stalo) a jsou-li tedy z tohoto 

důvodu oprávněni uplatňovat svépomoc. Nadto je sporné, zda požadavek osobní 

prohlídky nejde již nad rámec svépomoci. 

Lze tak shrnout, že zadržení osoby přistižené při činu je dovolené, je-li toho 

nezbytně třeba ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu. 

Zásady nutné obrany se zde aplikují přiměřeně.
259

 

                                                 

256
 Soud v citovaném rozhodnutí zároveň vyloučil, že by se v daném případě mohlo jednat o osobní 

prohlídku dle §82 odst. 3 a 4 a §83b TŘ, což dovozuje ze skutečnosti, že v případě soukromých 

bezpečnostních služeb se nejedná o úkony k tomu příslušných orgánů činných v trestním řízení. 

257
 PÚRY, F. 2007. Op. cit., s. 232 

258
 ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck. 2009, s. 99 uvádí, že 

svépomoc lze uplatnit i proti zásahu již existujícímu či trvajícímu, není-li ještě ukončen: „Je-li 

v zákoně řeč o bezprostředně hrozícím neoprávněném zásahu, má se na mysli bezprávný útok, který 

přímo hrozí anebo již začal a dosud neskončil“, naproti tomu v tomtéž komentáři stojí, že odňal-li 

zloděj cizí věc a má ji ve své moci, dokončil neoprávněný zásah a nastolil protiprávní stav, který již 

§6 OZ není kryt- svépomoc není přípustná. 

259
 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. 1986. Op. cit., s. 29 
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6. AUTOMATICKÁ OBRANNÁ ZAŘÍZENÍ 

Lidská tendence k obraně vlastního života, zdraví či majetku je ve společnosti 

silně zakořeněna od nepaměti, a je proto úkolem práva na  ni reagovat a takové 

počínání upravit. Samočinná obranná zařízení, která lze charakterizovat jako 

„předem a preventivně instalovaná zařízení, jejichž účelem je odrazit budoucí útok 

na  určitém místě bez součinnosti člověka obránce“,
260

 tvoří poměrně samostatný 

okruh problémů v oblasti teorie nutné obrany.  

Za automatická obranná zařízení v souladu s výše uvedenou definicí 

považujeme nejen různé mechanické předměty jako samostříly, dělbuchy, pasti či 

palné zbraně, ale počítáme mezi ně i zvířata, nejčastěji hlídací psy. Cílem takových 

opatření je jednak útočníka zastrašit, uvěznit na  místě činu (např. pomocí pasti) či 

jinak zneškodnit- poranit či dokonce usmrtit.  

Protože český právní řád neobsahuje žádné výslovné ustanovení, kterým by 

se instalace takových systémů přímo dovolovala či zakazovala,
261

 je používání těchto 

zařízení v praxi spojeno s četnými problémy a je třeba vypořádat se s námitkami 

některých autorů,
262

 a to především co do okamžiku působení, okruhu dotčených 

osob a intenzity „útoku“ takového obranného prostředku. 

Preventivní obrana (příprava k obraně) je podle našeho právního řádu 

přípustná a „sama skutečnost, že si někdo připraví na  obranu proti hrozícímu 

a očekávanému útoku zbraň, nevylučuje závěr, že jde o nutnou obranu“.
263

 Nelze tak 

přisvědčit námitce některých autorů,
264

 že instalace automatického obranného 

zařízení odporuje podmínkám nutné obrany, když takový prostředek je instalován 

                                                 

260
 VOKOUN, R. 2007. Op. cit., s. 278. 

261
 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. Nutná obrana a automatická obranná zařízení. In Trestní právo. 

1998, č. 1, s. 8 

262
 Např. SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 125, jenž se domnívá, že automatická obranná zařízení 

pod ustanovení o nutné obraně subsumovat nelze, protože je nelze instalovat způsobem, který zaručí, 

že budou působit jen v případě protiprávního útoku a nikoli i mimo něj. 

263
 Srov. Rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 3 To 2/81 

264
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit., s. 125. Autoři upozorňují, že tento názor byl zastáván 

SOLNAŘEM, který v práci z roku 1947 vztahuje splnění podmínek nutné obrany již k okamžiku 

instalace zařízení, protože však v této chvíli ještě žádný útok neexistuje, nutnou obranu pomocí 

samočinných zařízení pro nedodržení časové podmínky nutné obrany odmítá. 
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zpravidla dávno před okamžikem vlastního útoku. Přitom pro splnění časové 

podmínky nutné obrany postačí, bude-li sice zařízení instalováno v předstihu,
265

 

avšak jeho účinky budou vyvolány až v okamžiku útoku narušitele a působit budou 

jen do jeho ukončení. 

Podstatně závažnější problém představuje neschopnost automatů rozlišit 

osobu útočníka, před kterým má zařízení objekt chránit (např. zloděj, který vnikne 

na  zahradu, aby něco odcizil) od osob, které vstupují sice bez právního důvodu, ale 

zároveň bez úmyslu škodit (např. hrající si děti, které vlezou na  zahradu pro 

zakutálený míč nebo člověk, který se jde zeptat na  cestu) či dokonce od osob 

vstupujících v souladu s právem (hasiči či policie při zásahu). Automatické zařízení 

samozřejmě ohrožuje všechny osoby, které o jeho existenci neví a představuje trvalé 

nebezpečí, přičemž rizika s tím spojená jdou k tíži toho, kdo se tímto způsobem 

brání.
266

 

Samotná skutečnost, že obranné zařízení již od okamžiku instalace 

představuje jakési abstraktní ohrožení nezúčastněných osob, nevylučuje použití 

ustanovení o nutné obraně v případě protiprávního útoku a za splnění podmínek §29 

trest. Zák., zakládá však při vybočení z mezí nutné obrany (nebude-li se jednat 

o útok) odpovědnost za poruchový trestný čin, a to zpravidla ve formě nedbalosti. 

Tento závěr dovozuje i Krajský soud v Plzni v rozhodnutí sp. zn. 7 To 62/2006 Sb., 

když konstatuje, že „obžalovaný je v dané věci souzen za jednání, kterého 

se skutečně dopustil. Nástražné zařízení instalované obžalovaným zranilo osobu, jež 

se dopouštěla protiprávního jednání vůči majetku obžalovaného. Pokud by nástražný 

systém iniciovala osoba, která by byla na  pozemku oprávněně, či se jednalo o dítě, 

nebylo by možno jednání takové osoby či dítěte hodnotit jako útok na  majetek 

obžalovaného a obžalovaný by v takovém případě byl plně odpovědný za způsobený 

následek“. 

Vyloučit či výrazně eliminovat trestní odpovědnost majitele nástražného 

                                                 

265
 Samotná instalace automatického obranného zařízení může založit odpovědnost za trestný čin 

ohrožovacího charakteru (obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování), či, jak uvádějí DOLENSKÝ, A. 

a NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 9, odpovědnost za přestupek. Ten, kdo toto zařízení instaluje, se 

tedy vydá v nebezpečí trestního stíhání již samotným neoprávněným držením takového prostředku, 

ačkoli samotné jeho působení v případě protiprávního útoku (za předpokladu dodržení mezí nutné 

obrany v souladu s § 29 zák. 40/2009 Sb.)v rozporu se zákonem nebude. 

266
 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 8 přebírají citaci autora Jescheka. 
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systému lze pomocí výstražných tabulek, umístěných po obvodu celého objektu 

(nepostačuje přitom umístění např. jedné tabulky u vchodu),
267

 přičemž v případě 

plotu z ostnatého drátu nebo hlídacího psa je třeba pokládat daná obranná opatření 

za sama o sobě dostatečně varovná a viditelná, takže zraní-li se útočník či bude-li 

psem napaden při vniknutí do takto zajištěného objektu, nelze následek přičítat k tíži 

vlastníka objektu.
268

 Odpovědnost je takto vyloučena i vůči osobám, jež se zraní 

náhodně.
269

 

S otázkou okruhu osob, které mohou být zařízením zasaženy, souvisí i asi 

nejzásadnější výtka vůči automatickým obranným zařízením, a sice že nejsou 

schopna diferencovat svou funkci podle povahy útoku, což vede často k překročení 

mezí nutné obrany. K tomu lze podotknout, že ačkoli může být technicky velmi 

obtížné zařízení zkonstruovat a instalovat tak, aby jeho účinky nebyly zcela zjevně 

nepřiměřené způsobu útoku, obránce již v momentě instalace zpravidla ví, jaké 

hodnoty takto zajišťuje (majetek značné hodnoty či „nějaký hliník“ v kůlně) a jak 

přístupné obranné zařízení je (elektrický plot vs. hlídací pes uvnitř v domě), takže mu 

nic nebrání přizpůsobit technické parametry zařízení konkrétní situaci tak, aby 

nedošlo k hrubému nepoměru mezi útokem a obranou. Nelze přitom souhlasit 

s názorem, že např. způsobení těžké újmy na  zdraví samo o sobě již zakládá 

překročení mezí nutné obrany (obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku), 

když lze beztrestně chránit i zájem nižší kategorie nebo v krajním případě méně 

závažný, a to i obětováním zájmu vyššího nebo v daném případě významnějšího. 

Možno poranit i usmrtit na  obranu majetku.
270

 Autoři DOLENSKÝ a NOVOTNÝ
271

 

přitom upozorňují, že je třeba připustit i závažnější zásahy do ochrany osobnosti 

pachatelů trestné činnosti, kteří zvláštních ohledů nezasluhují. Zároveň nelze po 

obránci požadovat, aby z prostředků způsobilých odvrátit útok použil ten, který 

                                                 

267
 Podle DOLENSKÉHO, A. a NOVOTNÉHO, F. 1998. Op. cit., s. 10 za děti, které neumějí číst, 

nesou odpovědnost jejich rodiče. 

268
 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 10 

269
 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 10, Obdobně též KUCHTA, J. 2012. Op. cit., s. 

442, který dovozuje, že obránce by se odpovědnosti mohl vyhnout poukazem na nedostatek zavinění 

k následku a příčinné souvislosti, pokud by vyvinul dostatek úsilí k tomu, aby k následku nedošlo- 

např. zřídil dostatek překážek a odstrašovacích zařízení, aby na hrozící nebezpečí upozornil. 

270
 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit. 122 

271
 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 9 
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způsobí nejmenší škodu, takový nárok by byl při rozrušení s obranou spojeném 

patrně přílišný.
272

 

V souladu s argumenty výše uvedenými je proto třeba označit za nesprávné
273

 

usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 6 Tdo 66/2007. V posuzovaném případě 

se jednalo o situaci, kdy obviněný- majitel opakovaně vykrádané rekreační chaty, 

nainstaloval pod podlahu kůlny umístěné na  pozemku vedle chaty nástražný 

výbušný systém, který způsobil poškozenému- zloději, jenž překonal oplocení 

pozemku a vnikl do kůlny, aby odcizil „nějaký hliník“, těžké zranění levé nohy 

vedoucí později k amputaci. Na základě výše uvedených skutkových okolností soud 

odmítl argumentaci obviněného a dospěl k závěru, že se nejedná o nutnou obranu. 

Dle názoru soudu došlo k výrazné nepřiměřenosti prostředků, když majetek nebyl 

zajištěn žádným běžným způsobem, ač takovým způsobem zajištěn být mohl (např. 

pevnými uzamykatelnými dveřmi), a v takovém způsobu obrany shledal spíš než 

snahu o zajištění majetku pokus o odvetu vůči dřívějším narušitelům. Dále odvolací 

soud konstatoval, že „daný způsob obrany majetku bylo nutno pokládat za zjevně 

nepřiměřený způsobu útoku. Nelze pominout ani skutečnost, že způsob obrany byl 

předem připravován, promyšlen, prováděn za pomoci technického zařízení a bez 

osobní účasti a bez možného ohrožení obžalovaného, tak útok proti jeho majetku 

nemohl v dané situaci přerůst v ohrožení osoby obžalovaného.“ 

Nad rámec již uvedeného lze rozhodnutí dále vytknout nesprávné posouzení 

okamžiku vzniku situace nutné obrany, kdy soud dovozuje v rozporu s právní 

naukou, že „v době, kdy obviněný zařízení nainstaloval, nebyly naplněny základní 

náležitosti nutné obrany ani krajní nouze“ a že „nešlo (…) o útok, který 

bezprostředně hrozil nebo trval“. Podstatné pro posouzení vzniku a trvání situace 

nutné obrany přitom je, že zařízení působí až v době, kdy útok probíhá.
274

 

Zcela odchylně se v podstatě s obdobnou situací
275

 vypořádal ve svém již 
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 SOLNAŘ, V. a kol. 2009. Op. cit. 123  

273
 Obdobně se vyjadřuje též ŠÁMAL, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. In 

Trestněprávní revue. 2008, č. 3, s. 91, když referuje o poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR 

z 28. 11. 2007, kde dotyčné rozhodnutí právě z důvodu závažných připomínek co do jeho správnosti 

nebylo schváleno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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 DOLENSKÝ, A., NOVOTNÝ, F. 1998. Op. cit., s. 8 

275
 Skutkové okolnosti případu jsou následující: Majitel chaty- starobní důchodce, sestrojil a instaloval 

k ochraně svého majetku poté, co chata byla v uplynulých letech soustavně vykrádána, postupně mu 
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citovaném rozhodnutí sp. zn. 7 To 62/2006 Krajský soud v Plzni, když jednání 

spočívající v instalaci automatického obranného zařízení nebylo sice podřazeno 

přímo pod nutnou obranu, avšak soud jej posoudil jako jednání nutné obraně 

analogické a neshledal obžalovaného vinným trestným činem ublížení na  zdraví.
276

 

„V daném případě to nebyla přímo osoba obžalovaného, která by se bránila útoku 

jiné osoby, kdy uvedená obrana majetku byla zabezpečena nástražným zařízením 

vyrobeným obžalovaným. Nejde tedy přímo o nutnou obranu podle §13 trestního 

zákona, ale o případ obdobný, kdy analogie ve prospěch obžalovaného (o kterou 

v daném případě jde), je přípustná.“
277

 Jakkoli se lze domnívat, že v chování 

obžalovaného je spíše než analogii třeba shledávat jednání přímo v nutné obraně 

spočívající, s výsledným rozhodnutím soudu je možné souhlasit. 

Nutnou obranu v případě použití automatických obranných zařízení 

jednoznačně připouští i Nejvyšší soud ve svém sjednocujícím stanovisku sp. zn. Tpjn 

303/2008, přijatém právě k synchronizaci do té doby protichůdných soudních 

rozhodnutí. Dle nejvyššího soudu „instalace a použití automatického obranného 

zařízení, jehož účelem je odvrátit možný nebo předpokládaný budoucí útok na  zájem 

chráněný trestním zákonem na  určitém místě bez součinnosti obránce (…) samo 

o sobě nevylučuje naplnění podmínek nutné obrany podle §13 TZ. Soud však zároveň 

dodává, že k tomu, aby byly splněny podmínky nutné obrany, „musí být 

zabezpečeno, aby se /obranné zařízení/ aktivovalo jen proti přímo hrozícímu či 

trvajícímu útoku na  zájem chráněný trestním zákonem a aby jeho účinnost nebyla 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“
278

 Při zaviněném překročení mezí nutné 

obrany nastupuje odpovědnost majitele zařízení zpravidla za nedbalostní trestný čin. 

                                                 

vznikla výrazná majetková škoda a policie pachatele nevypátrala, automatické zařízení na principu 

palné zbraně. Celkem čtyři samostříly byly rozmístěny tak, aby útočníka neusmrtily, ale pouze 

poranily, takže ten by byl nucen vyhledat lékařskou pomoc a tak se odhalit. Poškozený, který nejprve 

překonal oplocení pozemku, byl následně zasažen jedním ze samostřílů do nohy, když se snažil 

vniknout do chaty, čímž mu vznikla újma na zdraví.  

276
 Obžalovaný se však dopustil trestného činu nedovoleného ozbrojování, když bez povolení používal 

střelivo, které instaloval do zařízení.  
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 7 To 62/2006 Sb. 

278
 Shodné požadavky na automatická obranná zařízení klade i VOKOUN, R. 2010. Op. cit., s. 273 
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7. ZÁVĚR 

Nutná obrana představuje institut velice praktický, když jejím prostřednictvím 

se do kontaktu s trestním právem může dostat i dosud zcela bezúhonná osoba, navíc 

z množství dostupné judikatury je patrné, že k takovým situacím nedochází zcela 

ojediněle, ale naopak, případy, kdy občan odráží protiprávní a společensky 

nebezpečný útok za pomoci nutné obrany, mohou být poměrně časté.  

Ačkoli je tato práce zaměřena především na  otázky sporné, jejichž 

prostudování bylo naším cílem, ať už se jedná o problémy judikaturní či, v některých 

případech, judikaturou dosud neřešené, teoretické, snaží se poskytnout poměrně 

ucelený obraz institutu nutné obrany v českém právu, přičemž v některých otázkách 

se inspiruje zahraniční úpravou. Pozornost je věnována i historickému vývoji nutné 

obrany. V této kapitole proto stručně zrekapitulujeme závěry, ke kterým jsme 

v předchozích částech práce dospěli. 

Druhá kapitola se zabývala zakotvením nutné obrany v systému trestního 

práva a vymezením tohoto institutu v obecné rovině. Zjistili jsme, že nutná obrana 

náleží k okolnostem vylučujícím protiprávnost, proto jednání v ní provedené již od 

počátku není trestným činem. Samotné obranné jednání pak spočívá v odvracení 

protiprávního bezprostředně hrozícího či trvajícího pro společnost škodlivého útoku 

na  zájem chráněný zákonem, přičemž takové jednání obránce nesmí být zcela zjevně 

nepřiměřené způsobu útoku. 

Podrobnějšímu rozboru jednotlivých prvků nutné obrany se věnujeme 

v kapitole třetí s názvem Předpoklady vzniku situace nutné obrany, kde shledáváme, 

že aby došlo k aktivaci práva nutné obrany, musí být jednak naplněna podmínka 

objektivní- tedy útok, ale obránce musí zároveň mít i úmysl k obraně, ve kterém 

spatřujeme prvek subjektivní. 

První podkapitolu věnujeme rozboru pojmu útoku a shledáváme, že se jedná 

o nebezpečí záležející v útoku člověka, přičemž takové lidské jednání zároveň útočí 

na  zájem chráněný zákonem a je proto pro společnost škodlivé, tudíž i protiprávní. 

Nadto musí jít o útok přítomný. Přitom se může jednat o konání i opomenutí. 

Zájem chráněný zákonem (oddíl 3.1.2.) již není v zákoně explicitně zakotven, 

lze však i s ohledem na  důvodovou zprávu předpokládat, že se jedná o ochranu práv 

a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob, ochraně dále podléhají i zájmy 
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společnosti a ústavní zřízení. Navíc konkrétní chráněné zájmy jsou zřetelně patrné 

z druhových objektů trestných činů v jednotlivých hlavách zvláštní části trestního 

zákoníku. S otázkou chráněných zájmů úzce souvisí problematika společenské 

škodlivosti (nebezpečnosti) útoku, upravená oddílem 3.1.3. Jednání považujeme 

za útok ve smyslu práva nutné obrany pouze tehdy, je-li jeho společenská 

nebezpečnost větší než zcela nepatrná, proto nelze v nutné obraně odvracet pouhé 

nezbednosti či nepřístojnosti. Po obránci však nevyžadujeme, aby zkoumal, 

dosahuje-li takový útok intenzity trestného činu, když nutná obrana je přípustná 

i proti přestupkům či správním deliktům, je-li z povahy věci uskutečnitelná. 

Útok musí být nedovolený, tedy objektivně protiprávní (oddíl 3.1.4.), musí 

postrádat oporu v právu a představovat nebezpečí pro chráněné právní hodnoty. Jak 

již bylo nastíněno, obránce nezkoumá, zda je útok trestným činem, jaké je zavinění 

útočníka či jedná-li se o útočníka způsobilého být pachatelem trestného činu, protože 

takové rozhodování po něm nelze ve vypjatém a pro něj zpravidla stresujícím 

okamžiku útoku požadovat.  

Jak již z logiky věci plyne, nelze nutnou obranu připustit proti jednáním 

dovoleným, tedy takovým, kterými někdo vykonává své právo nebo povinnost, či 

tehdy, měla-li by taková obrana směřovat proti jednání učiněnému za okolností 

vylučujících protiprávnost. Tak nelze nutnou obranou odvracet jednání v nutné 

obraně ani v krajní nouzi.  Ve vztahu k institutu krajní nouze se však uvedený závěr 

jeví jako neuspokojivý, když naše právo pojímá krajní nouzi jednotně a nerozlišuje 

mezi důvody omluvnými, vylučujícími toliko trestnost a ospravedlňujícími, 

vylučujícími přímo protiprávnost (blíže o tom pojednává kapitola 2.2.1.). Mohou tak 

nastat i absurdní situace podobné případu řešenému v rozhodnutí NS SSR, sp. zn. 3 

To 72/80, kdy striktně vzato napadenému bude nutná obrana odepřena, ačkoli její 

podmínky budou vlastně ve vztahu k němu splněny (odvracení přímo hrozícího či 

trvajícího útoku na  život), avšak jednání učiněné v krajní nouzi nebude protiprávní. 

Takovým situacím by bylo možné de lege ferenda předejít zavedením institutu 

omluvné krajní nouze, známé nám z právních řádů německy mluvících zemí či 

obdobné rozlišující koncepce, kdy jednání za takových okolností sice nebude trestné, 

zároveň však zůstane protiprávní a umožní užití nutné obrany. 

Druhou podkapitolu jsme věnovali obraně. O subjektivní podmínce 

obranného jednání, tedy o vůli k obraně či jinými slovy o obranném úmyslu 

pojednává oddíl 3.2.4., přičemž pod těmito termíny rozumíme vědomí obránce 
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o tom, že objektivní podmínky nutné obrany jsou dány a současně jeho vůli 

za takových podmínek jednat. 

O situacích, kdy obránce nejedná za splnění podmínek obou, tedy objektivní 

i subjektivní, ale naopak buďto útok, nebo obranný úmysl scházejí, pojednávají 

oddíly 3.1.6. a 3.2.4. Nastane-li situace, kdy útok sice v realitě existuje, „obránce“ si 

toho však není vědom a napadá jiného, aniž ví, že vlastně jde o útočníka, hodnotíme 

situaci jako negativní skutkový omyl o okolnostech vylučujících protiprávnost 

a trestní odpovědnost pachatele nevylučujeme. Naopak v případech, kdy obránce 

odráží útok, který však z nějakého důvodu není skutečný (např. jde pouze o žert), 

tedy schází podmínka objektivní- útok, zatímco subjektivní je naplněna, půjde 

o putativní (domnělou) nutnou obranu, přičemž takový obránce může být beztrestný, 

není-li podle okolností dána jeho odpovědnost za nedbalost (tehdy, měl a mohl-li 

vědět, že útok není skutečný). 

V souvislosti s obranným jednáním hovoříme především o jeho limitaci, 

protože právo nutné obrany není neomezené. Oddíl Obranné jednání (3.2.1.) hovoří 

o obraně obecně, dovozuje, že subjektem nutné obrany může být kdokoli, ovšem 

upozorňuje, že v nutné obraně lze zasahovat pouze do právní sféry útočníka, když 

následky způsobené vůči třetím osobám již nutnou obranou kryty nejsou, protože ty 

lze ospravedlnit pouze krajní nouzí. Abychom mohli k nutné obraně vůbec přistoupit, 

musí být útok přítomný (oddíl 3.1.5.), přičemž takovým je útok, který bezprostředně 

hrozí nebo trvá. Jednání podniknutá před tímto okamžikem, tedy do doby, než 

se útok stane bezprostředně hrozícím, či naopak po jeho skončení, nelze pod nutnou 

obranu podřadit, neboť takovým obráncovým jednáním byly meze dovolené obrany 

překročeny. To však neznamená, že je třeba čekat, až útočník udeří první, nebo že 

přípustná je pouze pasivní obrana, když o tom, kdo je v konfliktu obráncem a kdo 

útočníkem, rozhoduje zásadně počáteční iniciativa (této problematice se podrobněji 

věnují také pasáže práce věnované vyprovokovanému útoku-5.2. a rvačce-5.3.), 

samotná skutečnost, že je někdo útočníkem, jej však nezbavuje veškerých práv. 

Posledním požadavkem na  obranu kladeným je pak její přiměřenost (oddíl 3.2.2.), 

přičemž platnou právní úpravou je zapovězena taková obrana, která je zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku.  To jednak znamená, že obrana nesmí být výrazně hrubě 

(zcela zjevně) intenzivnější, než jaká byla potřebná (stačila) k odražení útoku, 

zároveň přitom nepoměr mezi zájmem v obraně chráněným a zájmem obětovaným 

(tj. škoda), nesmí být zcela zjevný (výrazně hrubý).  
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Význam slovního spojení zcela zjevně přitom chápeme v několika rovinách, 

jednak je jím vyjádřen onen výrazně hrubý, očividný či na  první pohled patrný 

nepoměr mezi obranou a útokem, zároveň však takto zdůrazňujeme subjektivní 

hledisko hodnocení, když posuzujeme situaci z pohledu obránce, tak, jak se zcela 

zjevně měla a mohla jevit bránícímu se v místě a čase útoku.  

Diskuze se vedla i o formulaci způsob útoku, když někteří autoři 

se domnívali, že tato dikce povede k restriktivnímu výkladu ustanovení o nutné 

obraně. Tyto obavy se však nenaplnily, neboť pod zmíněným termínem chápeme 

nejen způsob provedení útoku, ale i jeho intenzitu, včetně prostředků a způsobu 

jejich použití, vlastností útočníka či počtu útočících, ale zřetel bereme i na  zájem, 

jenž byl útokem ohrožen a přihlížíme i ke škodě z útoku hrozící. Společně se slovním 

spojením „zcela zjevně“ a s ohledem na  výše zmíněné korektivy přiměřenosti 

obranného jednání můžeme konstatovat, že současná podoba ustanovení o nutné 

obraně umožňuje dostatečně velkorysý výklad ve prospěch obránce, když jednak 

zohledňuje skutečnost, že v situaci vyžadující nutnou obranu se často ocitají osoby 

práva neznalé, nadto k obraně nijak nepřipravené a současně bere v potaz i rozrušení 

útokem způsobené, když povoluje i obranu zjevně nepřiměřenou. Meze dovolené 

obrany jsou tedy natolik široké, že umožňují podřadit případy obrany k odražení 

útoku potřebné i za situace, kdy je tato nepřiměřená, zároveň však při správném 

výkladu nejdou proti smyslu tohoto institutu, tedy ochraně práva proti bezpráví 

a nerozšiřují hranice dovoleného jednání natolik, aby bylo možné nutnou obranou 

krýt i jednání pro společnost nebezpečná. Domnívám se proto, že na  současné 

koncepci přiměřenosti obranného jednání není potřeba nic měnit, když tato úprava je 

vyhovující. 

Vybočením z mezí dovoleného jednání se zabýváme v kapitole čtvrté 

a rozeznáváme exces extenzivní, kdy obránce vykročí co do časových mezí nutné 

obrany a exces intenzivní, spočívající v překročení dovolené intenzity obranného 

jednání. V podkapitole 4.2, se kromě právní kvalifikace takového jednání zabýváme 

především subjektivní stránkou jednání obránce a v souladu se současnou teorií 

i judikaturou dovozujeme, že zavinění se vztahuje nejen k vybočení z mezí 

dovoleného jednání (k excesu), ale i ke způsobenému následku, přičemž rozhodný 

pro posouzení je subjektivní vztah vykazující nejnižší míru zavinění. za úmyslný 

trestný čin proto v případě excesu odpovídá pouze takový „obránce“, kterému lze jak 

ve vztahu k excesu, tak i k následku přičíst úmyslné zavinění. Naproti tomu, bude-li 
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sice následek způsoben úmyslně, avšak úmysl k překročení mezí nutné obrany zde 

nebude, v úvahu připadá pouze zavinění nedbalostní.  

V rámci pojednání o vybočení z mezí nutné obrany věnujeme v podkapitole 

4.3. pozornost i problematice excesu chabého (astenického), tedy situaci, kdy 

obránce vykročí z mezí dovolené obrany v důsledku strachu, úleku či jiného 

omluvitelného hnutí mysli. Ačkoli tento omluvný důvod byl dříve v naší úpravě 

obsažen, proti jeho znovuzavedení zákoníkem TZ 2009 se zvedla vlna kritiky, když 

mnozí autoři poukazovali především na  obtížnou důkazní situaci, protože se dá 

předpokládat, že obhajobu obviněných založenou tvrzením, že jednali v afektu, by 

bylo nesnadné vyvrátit. Navíc mnozí podotýkali, že meze dovoleného obranného 

jednání jsou již stávající úpravou nastaveny dostatečně široce, takže jejich překročení 

není na  místě omlouvat. Navíc současná právní úprava obsahuje hned několik 

možností zohlednění excesu, od vnímání překročení mezí nutné obrany jakožto 

obecně polehčující okolnosti, nevylučuje ale ani mimořádné snížení trestu či dokonce 

upuštění od potrestání. Trestní zákoník nadto zavádí i privilegované skutkové 

podstaty zabití a ublížení na  zdraví z omluvitelné pohnutky, cílící právě na  případy 

astenického excesu, takže v souladu se shora uvedeným považuji výslovné zakotvení 

ustanovení o excesu chabém při současné právní úpravě za nadbytečné.  

V páté kapitole pojednáváme o jednotlivých problémech nutné obrany, jež 

byly dříve nebo i v současnosti stále jsou považovány za sporné. Kromě již 

zmiňované problematiky rozlišování rvačky a situace nutné obrany (5.3.) či 

vyprovokovaného útoku (5.2.) se okrajově zabýváme i útoky zvířat. Co se útoků dětí 

či osob trestně neodpovědných (5.1.) týče, došlo v nazírání této otázky k posunu, 

když podle převládajícího názoru dnes postačuje, je-li útok protiprávní objektivně, 

takže nutnou obranou lze zakročit i proti osobám, které nejsou způsobilé být 

pachateli trestného činu, protože taková skutečnost zpravidla nemá vliv na  

nebezpečnost jejich činu. Přitom dříve byly obdobné situace hodnoceny v rámci 

krajní nouze, i když s jistými modifikacemi, avšak současné pojetí se jeví být pro 

obránce příznivější.  V dalších podkapitolách této části práce rozebíráme přípustnost 

obrany proti úkonům úředních osob (5.4.), věnujeme se i otázce zákroků soukromých 

bezpečnostních služeb ( 5.5.). Na stejném místě rozebíráme i postup při tzv. 

občanském zadržení, tedy zjišťujeme, za jakých podmínek lze omezit osobní 

svobodu pachatele přistiženého při trestném činu. 

Poslední šestá kapitola zkoumá přípustnost automatických obranných 
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zařízení.  Detailněji analyzujeme dostupná, avšak protichůdná soudní rozhodnutí 

a upozorňujeme na  sjednocující stanovisko, přijaté Nejvyšším soudem 

k synchronizaci právní úpravy. V souladu s názorem v něm prezentovaným a 

i se zřetelem k novější literatuře publikované na  toto téma docházíme k závěru, že 

za splnění všech podmínek nutné obrany nelze samočinná obranná zařízení z dosahu 

tohoto institutu a priori vylučovat. Jako klíčovou spatřujeme především otázku 

iniciace takového zařízení, protože splnění podmínek nutné obrany je třeba zkoumat 

právě k momentu jeho spuštění, okamžik instalace systému přitom není pro 

posouzení časových mezí nutné obrany rozhodný. Ten, kdo se tímto způsobem brání, 

musí proto zajistit, má-li jeho jednání naplnit podmínky dovolené obrany, aby 

se zařízení aktivovalo až ve chvíli, kdy útok bezprostředně hrozí či trvá a působilo 

pouze do doby ukončení útoku a současně, aby takováto obrana nebyla zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. Nejsou-li meze dovolené obrany dodrženy nebo spustí-

li se zařízení jinak než útokem (např. vniknutím děti do takto zabezpečeného 

prostoru), učinil-li uživatel vše, co po něm bylo možné rozumně požadovat, aby 

k takovému následku nedošlo, může být pro nedostatek zavinění beztrestný. 
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Seznam užitých zkratek 

ČR   Česká republika 

ČSR   Československá republika 

ČSSR   Československá socialistická republika 

NS   Nejvyšší soud 

OZ   Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

NOZ   Zákon č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský zákoník 

SSR   Slovenská socialistická republika 

TŘ   Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ 1852 Zákon č. 117/1852 ř. z., trestní zákon o zločinech, přečinech 

a přestupcích 

TZ 1950  Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

TZ 1961  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

TZ 2009  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ÚS   Ústavní soud 
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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 
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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. 
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Abstract 

Disputed Issues of Necessary Defence in the Case Law 

The thesis itself is focused on the points at issue of necessary defence mainly 

in the field of Czech criminal law although some partial issues are also compared to 

the foreign legislation. In compliance with the title of the work author’s attention is 

dedicated in the first place to case law in the areas that have not been decided by 

courts yet, further, the law theory is described. 

The thesis is composed of seven chapters, from which the first forms as an 

introduction, where the goals and approaches are indicated. The last, seventh section 

summarizes the outcomes and conclusions of the thesis and also serves as 

a recommendation of some useful legislative changes that can be done in the future. 

The Second Chapter describes the institute of necessary defense itself and its 

position in the system of criminal law and defines the basic terminology. The 

circumstances excluding criminal liability (excuse defenses) are also depicted there 

and distinguished from circumstances excluding lawlessness (justification defenses). 

The last section of this part is dedicated to the current wording of the institute of 

necessary defence in the valid Czech Criminal Code. 

The Third Chapter serves as the key part of the whole thesis and deals with 

the issues creating the basic components of the situation of necessary defence. The 

first subchapter describes the attack and its obligatory attributes, therefore the 

presence of the attack, its objective lawfulness, social harmfulness and the necessity 

to consider the so created danger as caused by a human being. The second subchapter 

talks about the defence itself, as the defensive action works as the second basic 

element determining the institute of necessary defence. In this place, the demand 

applied to the lawful defensive action, which has not to be utterly apparently 

inadequate to the mode of the attack, is researched, at the same time, especially the 

adequacy of the used defense towards the attack together with the liability of the 

defender are emphasized. 

Cases, in which the by law approved boundaries of the defence are crossed, 

represent the subject matter of Chapter Four. In the first subchapter, the two types of 

excesses are described. First of them, extensive, signalizes that the defence was 

untimely or came after the attack was completed, in the second case, known as  
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intensive excess, the defence was apparently utterly inadequate. In the last subchapter 

of this section, a special type of the excess, the so called asthenic, is discussed and 

conclusions related to this matter are made. 

In the Fifth Chapter, the problematic or controversial issues that have been 

solved contradictory by the courts in the past or where the conclusions still differs, 

are analyzed. At the beginning, the attacks of the infants or insane persons are 

pointed out, the necessary defence against public officials or private security guards 

is solved further. In the same part of the work the situation of the fight and its 

relation towards the necessary defence is mentioned as well. 

The Sixth Chapter deals with the controversial issues of automatic defence 

systems, whose admissibility has been decided by courts in two cases and as the 

opinions were opposing, this matter also became a question of interest of the 

Supreme court. In accordance with its opinion, those devices, in case they are 

activated only at the moment of the attack and its intensity is not in breach of 

conditions of the allowed defence, are approved and considered as a special case of 

necessary defence. 
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