
Abstrakt 

Účelem této práce je pojmenování některých sporných otázek právního institutu nutné obrany 

a dále zachycení a analýza odpovědí, které na takové sporné otázky judikatura nabízí. Kromě 

toho je cílem této práce též uchopit právní institute nutné obrany v širším kontextu.Tato práce 

sestává z šesti kapitol, z nichž každá pojednává o určitém aspektu nutné obrany.  

Kapitola 1 sestává z nezbytého úvodu, který stanoví cíl a účel práce, ale také z podkapitoly, 

která představí institut nutné obrany jako imanentní součást každé demokratické společnosti. 

Kapitola 2 pojednává o nutné obraně jako o sociologickém fenoménu. Je rozdělena do tří 

podkapitol. Podkapitola 2.1 se zaměřuje na význam nutné obrany pro společnost. Podkapitola  

2.2 analyzuje problémy spojené s nedostatečným využíváním institutu nutné obrany. Poslední 

podkapitola 2.3 se zaměřuje na otázky spojené s právním vědomím. 

Kapitola 3 stručně nastiňuje historický vývoj nutné obrany. Je rozdělena do dvou částí. 

Podkapitola 3.1 se zaměřuje na starověké kořeny nutné obrany a podkapitola 3.2 popisuje 

vývoj nutné obrany od vzniku samostatného Československa. 

Kapitola 4 pojednává o současné úpravě nutné obrany. Podkapitola 4.1 nejprve popisuje 

příslušná ustanovení současného tr. zákoníku. Podkapitola 4.2 poté stručně analyzuje 

příslušná ustanovení jiných právních předpisů a zaměřuje se na nutnost jednotného výkladu 

institutu nutné obrany ve světle problémů spojených s úpravou obsaženou v různých právních 

předpisech. 

Zásadní kapitolou je Kapitola 5, která se zabývá samotným meritem této práce, totiž spornými 

otázkami nutné obrany. Je rozdělena do devíti podkapitol, z nichž každá pojednává o jiné 

sporné otázce. Těchto 9 podkapitol sestává z následujících otázek: divergence úpravy nutné 

obrany v trestním a přestupkovém právu v podkapitole 5.1; proporcionalita nutné obrany v 

podkapitole 5.2; subsidiarita nutné obrany v podkapitole 5.3; vztah intenzity útoku a intenzity 

obrany v podkapitole 5.4; komplexní hodnocení nutné obrany v podkapitole 5.5; nutná obrana 

se zbraní v podkapitole 5.6; nutná obrana se střelnou zbraní v podkapitole 5.7; automatická 

nástražná zařízeni v podkapitole 5.8 a konečně otázka zadržení cestujícího revizorem v 

podkapitole 5.9. 

Poslední kapitola této práce, Kapitola 6, obsahuje závěrečné úvahy a práci uzavírá. 


