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Kapitola 1. Úvod 

„Better judged by twelve than carried by six“
1
 

Tématem této diplomové práce jsou sporné otázky nutné obrany v judikatuře českých 

soudů. Cílem této práce je tedy v první řadě pojmenování některých
2
 sporných otázek 

spojených s nutnou obranou, v druhé řadě potom analýza řešení, která pro zvolené 

sporné otázky nabízí soudní praxe. Práce si klade rovněž za cíl uchopit problematiku 

sporných otázek nutné obrany v judikatuře v širších souvislostech. Na řešení sporných 

otázek nutné obrany v odborné literatuře se práce zaměřuje jen okrajově a to zejména 

tam, kde tato odborná literatura slouží jako inspirační zdroj soudní praxe. 

Těžištěm této práce je judikatura, proto jsou i obecné kapitoly práce (tedy kapitoly 

o společenském významu nutné obrany, o historickém vývoji nutné obrany a o současné 

úpravě nutné obrany) pojednány v kontextu relevantní judikatury. Práce se zaměřuje 

primárně na judikaturu českých soudů, neopomíjí však ani judikaturu československou, 

a kde je to vhodné, nabízí též komparaci s judikaturou zahraniční. 

Práce je dělena do šesti kapitol. Po nezbytném úvodu v kapitole první, následuje 

kapitola druhá, která se zabývá nutnou obranou jako společenským fenoménem, 

pojednává o významu nutné obrany pro společnost, ale také například o souvislostech 

mezi precizní formulací judikátů, úrovní medializace judikátů, právním vědomím 

a mírou využívání nutné obrany občany. Kapitola třetí se stručně věnuje historickému 

vývoji institutu nutné obrany, a to s akcentem na starobylé kořeny tohoto právního 

institutu. Kapitola čtvrtá pojednává o současné úpravě nutné obrany jak v tr. zákoníku, 

tak v jiných předpisech. Následuje kapitola pátá, která tvoří meritorní část této práce, 

neboť pojednává o vybraných sporných otázkách nutné obrany v judikatuře. Práci 

uzavírá kapitola šestá – závěr. 

                                                   

1
Americké přísloví. Překlad autora práce: Je lepší být souzen dvanácti něž být nesen šesti. 

2
 Viz úvodní pojednání ke Kapitole 5. 
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Nebude-li stanoveno jinak, odkazované právní normy jsou platné a účinné k datu 

uzavření rukopisu této práce. Cizojazyčné citace jsou v textu práce zásadně ponechány 

v původním znění, potřebné překlady či vysvětlivky jsou potom uvedeny pod čarou. 

1.1 Nutná obrana, imanentní součást demokratické 

společnosti 

Nutná obrana, jako jedna z okolností vylučujících protiprávnost, je jedním z právních 

institutů, které jsou demokratické společnosti vlastní, přirozené, a to z mnoha různých 

důvodů. 

Jde o právní institut upravující situaci, kdy občan svépomocí a prostředky za jiných 

okolností právem zakázanými, čelí bezprostřednímu projevu kriminality, 

tedy fenoménu, který je lidské společnosti rovněž přirozený
3
. „Není známa společnost, 

ve které by se nevyskytovala více či méně rozvinutá kriminalita v různých formách.“
4
 

Demokratická společnost musí garantovat základní lidská práva, jako jsou právo 

na život, právo na důstojnost, právo na osobní svobodu, právo na nedotknutelnost 

osoby, právo na soukromí, právo na svobodu vyznání, ale také právo vlastnit majetek 

a další. Je potřeba v této souvislosti připomenout, že aby mohl systém, garantující stejná 

práva všem jedincům fungovat, musí se práva jednotlivců navzájem limitovat. 

Práva jedince v demokratické společnosti musí být zásadně omezena sférou práv jiného 

jednice a i proto je třeba umožnit nutnou obranu. Je zřejmé, že neumožnění či dokonce 

trestání obrany proti útokům, by bylo jasnou preferencí útočníka, což je v demokratické 

společnosti nepřípustné. Bylo by jistě ideální, kdyby byla projevům kriminality za 

každých okolností schopna zabránit státní moc. To je ale samozřejmě zhola nemožné. 

                                                   

3
 Tento názor prosazoval již Durkheim, považovaný za jednoho ze zakladatelů moderní sociologie. 

(cf. MORRISON, Wayne. Theoretical Criminology: from modernity to post modernism. London : 

Cavedish Publishing Limited. 1995.) 

4
DURKHEIM, Émile; SIMPSON George. Suicide, a study in sociology. New York : The Free Press, 

a Division of Simon α Schuster Inc. 1951. ISBN 0-684-83632-7. str. 362. 
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„Poněvadž tedy stát není s to jednotlivce všude a za všech okolností ochránit, před 

protiprávními útoky, musí ve svém vlastním zájmu, v zájmu své existence a autority 

obecné vůle, kterou představuje, připustit v případě nebezpečí možnost ochrany 

chráněných zájmů vlastní silou, poněvadž by jinak vědomě připouštěl uplatnění 

bezpráví proti právu samotnému.“5
 

Demokratická společnost tak musí vždy preferovat obránce před útočníkem, 

a to i z morálních důvodů, neboť se, v maximálním zjednodušení a s jistou nadsázkou, 

jedná o preferenci dobra před zlem o preferenci práva před bezprávím. 

„Současně však stát musí omezit okruh případů, v nichž je možné nutnou obranu 

realizovat, aby zabránil anarchii a vzniku pěstního práva.“
6
 Fakt, že na straně útočníka 

může v důsledku nutné obrany rovněž dojít k ohrožení demokratických hodnot, by 

měl vést k požadavkům na vhodnou zákonnou úpravu nutné obrany, 

nikoli však k neumožnění či dokonce postihování nutné obrany. 

Demokratická společnost musí chránit také práva a hodnoty celospolečenské. 

Z poněkud širšího úhlu pohledu je třeba dále poznamenat, že demokratická společnost 

musí chránit také sama sebe, aby vůbec mohla jako demokratická dlouhodobě existovat. 

Praktický význam institutu nutné obrany pro společnost samotnou bude podrobněji 

nastíněn v Kapitole 2. o nutné obraně jakožto společenském fenoménu. 

V rámci úvodních úvah o institutu nutné obrany jako o imanentním prvku demokratické 

společnosti se přímo nabízí vzpomenout úvahy Poppera o toleranci a demokracii. 

Popper totiž ve svých úvahách o paradoxu tolerance výstižně popsal, proč nemůže 

přílišná a neomezená tolerance dlouhodobě fungovat, když prohlásil: 

„Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend 

unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend 

a tolerant against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, 

                                                   

5
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 12. 

6
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 12. 
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and tolerance with them.“7
 Jakkoli jsou jeho slova připomínána spíše v jiných 

souvislostech, jejich souvislost s institutem nutné obrany je více než zřejmá. 

Zjednodušeně, omezení či zákaz nutné obrany a tím pádem přenechání boje 

s kriminalitou pouze na státní moci, která jak již bylo řečeno, nemůže být 

všudypřítomná, by v oněch situacích, kdy státní moc přítomná není, jistě znamenalo onu 

nebezpečnou toleranci netolerance, v tomto případě představované kriminalitou.  

V případě České republiky je možné dovozovat, že institut nutné obrany 

je s demokratickou společností, potažmo s jejím právním řádem, nejen v souladu, 

ale je jim i vlastní, například z Preambule Ústavy České republiky, v které mimo jiné 

stojí: „…odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných 

a svobodných občanů …“ či v Článku třetím, odstavci třetím Listiny základních práv 

a svobod, který zní: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování 

jeho základních práv a svobod.“ Podle čl. 31 Listiny má každý právo na ochranu zdraví. 

Lze dovozovat, že pokud nutná obrana například odvrací útok na život nebo na zdraví, 

může být taková nutná obrana nezbytnou podmínkou dalšího výkonu práva na život či 

zdraví. Podobná úvaha je samozřejmě platná i pro práva celospolečenská. 

V neposlední řadě je nutná obrana právním institutem vlastním demokratické lidské 

společnosti, neboť obrana sama sebe je přirozená člověku, stejně jako je přirozená 

většině živých organismů. „Pud sebezáchovy a obavy z bolestivých zranění jsou dány 

každému živému tvorovi. Každý člověk má snahu bránit se vůči útočníkovi, 

                                                   

7
 POPPER, Karl Raimund. The Open Society and Its Enemies 2 vols. London : Routledge and Kegan 

Paul, 1945, 5. vydání, 1966. str. 265. cit. podle O'HEAR, Anthony. Karl Popper: Philosophy 

and Problems. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. ISBN 978-0-521-55815-0. str. 286. 

Překlad autora diplomové práce: Neomezená tolerance nevyhnutelně vede k vymizení tolerance. Pokud 

budeme tolerantní i k těm kdo tolerantní nejsou, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost 

proti útokům netolerantních, potom tolerantní budou zničeni a tolerance s nimi. 
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jenž ho napadne za použití hrubé síly, nože nebo jiné zbraně.“8
 Již Cicero ve své 

brilantní řeči
9
 na obranu Tita Annia Milona (Pro Milone) upozorňoval 

na přirozenoprávní povahu nutné obrany, to když pravil: „Est igitur haec, iudices, 

non scripta, sed nata lex…“
10

 Na přirozenoprávní pojetí nutné obrany samozřejmě 

existují i mnohé kritické názory.
11

 Navíc jak tato koncepce, tak její kritika prošla od dob 

Cicera značným vývojem. „Přesto do současné do současné doby přežívají názory, 

přiznávající nutné obraně nezákonný, univerzální, nadčasový či všeobecně mravní, a 

tedy přirozenoprávní charakter a odmítající její normování právem.“12
 Je tedy možné 

konstatovat, že na nutnou obranu lze pohlížet také jako na institut povahy 

přirozenoprávní. 

Přes všechny důvody k právní preferenci obránce a k existenci institutu nutné obrany, 

je zřejmé, že nutná obrana musí být upravena takovým způsobem, aby rovněž hodnoty 

na straně útočníka byly pokud možno šetřeny, aby neutrpěly v případech, 

kdy by to nebylo nutné. Stejně tak by přílišná benevolence právní úpravy nutné obrany 

mohla způsobit její zneužívání, tedy situaci, kdy by zdánlivý obránce mohl 

ve skutečnosti býti útočníkem.  

Na druhou stranu však právní úprava nutné obrany nemůže být ani příliš kasuistická. 

Jednotlivé případy nutné obrany jsou totiž z povahy věci extrémně odlišné a nebylo 

by ani rozumné požadovat od zákona, aby se snažil všechny případy nutné obrany 

vystihnout. Každý bránící se jedinec má jistě jiné předpoklady k vnímání situace 

                                                   

8
 SDE-OR (LICHTENFELD), Imi; YANILOV, Eyal. Krav Maga: Umění čelit ozbrojenému útočníkovi. 

Praha : NAŠE VOJSKO, 2008. 246 s. 

9
 Jedná se o řeč Pro Tito Annio Milone ad iudicem oratio nebo také zkráceně Pro Milone. Z této řeči 

pochází i známá okřídlená věta Inter arma enim silent leges. 

10
THE LATIN LIBRARY: M. TVLLIVS CICERO. [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 

http://www.thelatinlibrary.com/cicero/milo.shtml; přibližný překlad autora diplomové práce: 

Jedná se tedy, ó soudcové, o zákon nikoli psaný, nýbrž o zákon vrozený. 

11
 Cf. KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 15. 

12
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 15. 

http://www.thelatinlibrary.com/cicero/milo.shtml
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a k obraně samotné. Díky tomu, že útok se může odehrát naprosto kdekoli, mohou být 

okolnosti velmi rozmanité, a rovněž vlastnosti útočníka a forma útoku jsou 

vždy specifické. V případě českého právního prostředí potom právní úprava nutné 

obrany nabývá vyloženě stručné podoby. To vytváří velký prostor, ale také velkou 

odpovědnost pro rozhodovací činnosti soudů. Právě proto je pro správné pochopení 

institutu nutné obrany judikatura naprosto klíčová. 
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Kapitola 2. Nutná obrana jako společenský fenomén 

2.1 Význam nutné obrany pro společnost 

Nutná obrana může být nazírána nejen jako právní institut, ale také jako společenský 

fenomén, a to fenomén společnosti v zásadě velice prospěšný. Podílí se totiž 

na vyváření společenské atmosféry nepřející kriminalitě a tím i na prevenci kriminality. 

„Přímý vstup občanů do boje s pachateli trestných činů prostřednictvím odvracení 

jejich útoků významně napomáhá upevnění právního řádu a k vytváření takového 

žádoucího stavu ve společnosti, aby pachatelé trestných činů se setkávali s odporem .“
13

 

Jinými slovy, společnost, která jasně podporuje
14

 nutnou obranu, zároveň dává 

potenciálním pachatelům trestných činů jasný vzkaz, že jejich konání se může velice 

pravděpodobně setkat s odporem. Taková hrozba může samozřejmě mnoho 

potenciálních pachatelů odradit. „Vědomí, že by útok narazil na rozhodný odpor, 

může odradit mnohem účinněji než nejistá vyhlídka na odpykání trestu pachatele 

nebo na náhradu škody z jeho strany“
15

 

Ale i v případech, kdy je neodradí, je třeba nutné obraně přiznat určitý pozitivní dopad. 

Dojde-li totiž k útoku, může vést úspěšná nutná obrana k překažení útoku a k zadržení 

pachatele. I neúspěšná nutná obrana má ale svůj smysl, může pomoci upozornit okolí 

na probíhající útok, může útok přerušit a škody alespoň minimalizovat, 

zejména ale může, i taková nutná obrana, která nijak útoku nezabránila 

ani jej neomezila, napomoci k pozdějšímu dopadení pachatele. Jakékoli neplánované 

vyrušení totiž může pachatele donutit chybovat a může tak zvýšit pravděpodobnost, 

že pachatel zanechá stopy. Nutná obrana má tedy nesporný přínos i pro odhalování 

trestné činnosti. 

                                                   

13
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 8. 

14
 Taková podpora samozřejmě nemůže spočívat pouze na názoru většiny obyvatel, ale též například 

v aktivní popularizaci a zejména ve vhodné právní úpravě. 

15
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 8. 
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Podle Kuchty navíc jak úspěšná, tak i neúspěšná nutná obrana může velmi vhodně 

preventivně a výchovně působit na pachatele, ale i na ostatní občany:
16

 

„Nutno vyzvednout i zvláštní přednost nutné obrany, kterou se tato ve své výchovné 

funkci kvalitativně liší od trestu. Je jisté, že výchovný účinek je tím intenzivnější, 

čím dříve nastupuje reakce po činu. Pokud je nutná obrana správně uplatněna, 

působí zcela bezprostředně na rozdíl od trestu, který nastupuje až po určité delší době 

po spáchání trestného činu, přičemž někdy nemusí přijít vůbec (např. u latentní 

kriminality)“17
 

Tento názor je v naprostém souladu se známou kriminologickou tezí, totiž, že trest, 

aby byl účinný, musí přijít co nejdříve po spáchání deliktu. Tato teze je připisována 

Beccariovi, který vyzdvihuje právě význam rychlosti uložení trestu po spáchání deliktu, 

když říká: „Ho detto che la prontezza delle pena è più utile, perché quanto è minore 

la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte 

e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, …“18
 

Pro úplnost je třeba ještě podotknout, že ona včasnost či bezprostřednost nutné obrany 

(pro účely těchto úvah tedy vlastně svého druhu trestu) je vlastně jejím pojmovým 

znakem, neboť jak bude podrobněji rozvedeno dále, současná právní úprava vyžaduje, 

aby nutná obrana odvracela přímo hrozící nebo trvající útok. Jinými slovy, nutná obrana 

je vždy včasným či bezprostředním trestem, neboť nebylo by takové jednání, 

vzhledem k útoku včasné či bezprostřední, nebylo by možné je označit za nutnou 

obranu. 

                                                   

16
 Kuchta v KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. 

zmiňuje dokonce i vhodné výchovné a preventivní působení i ve vztahu k obránci. 

17
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 8. 

18
 BECCARIA, Cesare. Dei delitti e delle pene. Cazin, 1786. 165 s. str. 82. Beccaria, považovaný 

za zakladatele moderní penologie, zde zdůrazňuje význam rychlosti uložení trestu pro vytvoření asociace 

mezi příčinou (tedy deliktem) a následkem (tedy trestem) – přibližný překlad autora diplomové práce: 

Řekl jsem, že rychlost trestu je užitečná, protože čím méně času uplyne mezi spácháním deliktu a trestem, 

tím silnější a tím trvalejší je spojení, které si člověk vytvoří mezi myšlenkou deliktu a trestu … 
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2.2 Nedostatečné využívání institutu nutné obrany 

Přes všechny nesporné pozitivní dopady nutné obrany na společnost, je využívání 

institutu nutné obrany nedostatečné
19

. Najít pro to důvody není příliš obtížné. 

Je mnoho důvodů, které lze jen obtížně ovlivnit, či je dokonce nelze ovlivnit vůbec, 

od osobnostních vlastností každého potenciálního obránce, po zvláštní povahu každého 

jednotlivého útoku
20

 či dokonce povahu konfliktní situace. Typickým příkladem situace, 

která nutné obraně nepřeje, je situace, kdy se sám napadený například již bránit nemůže, 

a útoku přihlíží velké množství lidí, tedy potenciálních obránců.
21

 

Pomineme-li ten předpoklad, že není mnoho občanů ochotných riskovat při pomoci 

někomu jinému, psychologie popisuje jev, díky kterému se počet lidí ochotných pomoci 

dále snižuje s jejich rostoucím počtem. Jedná se o tzv. „bystander efekt“22
. 

Čírtková výstižně ilustruje jeden z faktorů
23

, který napomáhá „bystander efektu“ 

a sice tzv. přesouvání odpovědnosti, pomocí předpokládané úvahy člověka, 

který by mohl pomoci: „Jednoduše řečeno, proč bych měl jednat právě já, když jsou 

na místě přítomny další osoby.“
24

 Jiným důležitým faktorem je dle Čírtkové sociální 

                                                   

19
 Tak shledává např. Kuchta v KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

1999. 218 s. 

20
 Ačkoli, jak bude ještě pojednáno dále, ani zákon, ani rozhodovací praxe soudů nepožadují subsidiaritu 

nutné obrany, z povahy věci vyplývá, že v případě některých útoků bude racionálnějším a účelnějším 

řešením situace jiná reakce na útok než obrana (typicky útěk). 

21
 Jednalo by se o tzv. „pomoc v nutné obraně“. Cf. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, 895 s. 

22
 Tento jev se samozřejmě neuplatní jen u nutné obrany, ale typicky při první pomoci, přivolání 

pomoci atd. 

23
 Faktorů, které ovlivňují ochotu lidí nejen ve skupině k pomoci druhému, je samozřejmě mnohem víc, 

vzhledem k tématu práce však postačí stručné nastínění. 

24
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. str. 143.  
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bariéra: „Působí obavy z blamáže, selhání a zesměšnění před ostatními.“25
 a upřesňuje, 

že před skupinou známých podobné obavy mizí. 

Mimo obtížně ovlivnitelné či přímo neovlivnitelné důvody však lze dospět 

též k poměrně zásadním důvodům nedostatečného využívání institutu nutné obrany, 

které již ovlivnit lze. Kromě samotné právní úpravy a rozhodovací činnosti soudů, 

kterým se tato práce bude ještě podrobněji věnovat, takovým důvodem může kupříkladu 

být nedostatečné a v horším případě až pokřivené právní vědomí občanů České 

republiky o institutu nutné obrany. Kuchta například upozorňuje na nedostatečné právní 

vědomí, když říká: „Máme za to, že nedostatečné využívání institutu nutné obrany nelze 

přičítat pouze takovým lidským vlastnostem jako je přirozená bázeň, nerozhodnost 

či lhostejnost, ale i tomu, že občané nejsou dostatečně seznámeni s problematikou.“
26

 

2.3 Právní vědomí o nutné obraně 

Právní vědomí je dle teorie práva významným faktorem ovlivňujícím samotnou 

realizaci práva. Ačkoli se do právního vědomí někdy zařazuje i platné právo a mluví 

se o právním vědomí v širším slova smyslu, povětšinou se má za to, že právní vědomí 

sestává ze dvou složek. Jednou složkou je samotná znalost práva, představa občanů 

o tom, co je právem dovoleno a co není. Druhou složkou je potom názor občanů 

na právo.
27

 Přitom z podstaty věci platí, že složka druhá je podmíněna 

či alespoň ovlivněna složkou první. Kde se tedy v této práci mluví o právním vědomí, 

pokud není uvedeno jinak, má se na mysli, při vědomí určité zkratky, prvně zmíněná 

složka právní právního vědomí, znalost práva. 

Jak již bylo řečeno úvodem, mnoha rizikových situacím, které by potenciálně mohly 

vyústit až k situaci vyžadující použití nutné obrany, se jistě můžeme s úspěchem 

vyvarovat. Přesto však stěží někdo může vyloučit, že by se do takové situace dostal. 

                                                   

25
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. str. 144. 

26
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 9. 

27
 Cf. BOGUSZAK J., ČAPEK J., GERLOCH A. 2004. Teorie práva. ASPI. 348 s. 
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Situaci, jejíž výskyt z podstaty věci závisí na vůli jiné a často neznámé osoby, 

tedy útočníka, jistě nelze vyloučit a nelze ji ani vždy s úspěchem předvídat. 

„Nutná obrana se může kdykoli stát vysoce aktuální pro každého občana. 

Přitom představuje oblast, kde obzvláště záleží na přesném pochopení a aplikaci práva, 

kde je nutno zvažovat vinu velmi pečlivě a odpovědně, protože někdy i na první pohled 

nevýznamná okolnost může v konečném důsledku rozhodnout o tom, zda bude určitá 

osoba osvobozena, nebo jí bude uložen trest za závažný úmyslný trestný čin.“
28

 

Ačkoli tedy situace, ve které by byla nutná obrana vhodná či dokonce nezbytná, 

může potkat každého občana, je právní vědomí občanů České republiky o institutu 

nutné obrany nedostatečné. K takovému závěru dochází již v roce 1999 nejen zmíněný 

Kuchta,
29

 ale například také Lata, když ve stejném roce hodnotí právním vědomí 

následovně: „Názory, které jsou ve společnosti zastávány, jsou o to kritičtější 

a emotivnější, oč méně fundované. Většina občanů se domnívá, že napadenému zákon 

téměř nedává možnost sám se bránit, a v případě, že tak učiní, bude jeho jednání 

trestné. Tento názor byl podpořen několika medializovanými kauzami, přičemž 

informace médii přinášené byly značně neúplné a neobjektivní. O samotné právní 

úpravě nemá laická veřejnost valné ponětí (což jí ovšem nelze příliš vyčítat, 

je spíš chyba právníků, že nedokáží problematiku srozumitelně vysvětlit).
30

 

  

                                                   

28
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 10. 

29
 Kuchta v KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. 

Pro přesnost je třeba podotknout, že Kuchta sice nehovoří přímo o právním vědomí, nicméně hovoří 

o nedostatečném seznámení občanů s problematikou, což lze jistě podřadit pod jednu ze složek právního 

vědomí. 

30
 LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní právo. 1999. č. 2. 

str. 20-23. 
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Tyto závěry o nedostatečném právním vědomí veřejnosti v otázkách nutné obrany 

bohužel zůstávají nepříjemně aktuálními, což lze ilustrovat například průzkumem 

veřejného mínění, který provedlo výzkumné internetové střediska veřejného mínění 

Sanep v červnu roku 2012
31

. Průzkum přinesl mimo jiné následující výsledky: 

Stávající zákonná úprava týkající se ochrany života a majetku podle Vašeho 

názoru chrání: 

 

Obrázek č. 1. Koho chrání zákonná úprava týkající se ochrany života a majetku. Zdroj: 

SANEP S.R.O. Ochrana zdraví a majetku. In: Sanep.cz: Středisko analýz a empirických 

průzkumů [online]. 2012. 

  

                                                   

31
SANEP S.R.O. Ochrana zdraví a majetku. In: Sanep.cz: Středisko analýz a empirických průzkumů 

[online]. 2012 [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://sanep.cz/pruzkumy/ochrana-zdravi-a-majetku-

publiovano-25-6-2012/. 
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Domníváte se, že stávající legislativa České republiky dostatečně chrání základní 

práva na ochranu života či majetku občanů?  

 

Obrázek č. 2. Hodnocení stávající legislativy. Zdroj: SANEP S.R.O. Ochrana zdraví 

a majetku. In: Sanep.cz: Středisko analýz a empirických průzkumů [online]. 2012. 

Je třeba dodat, že jako vhodná ilustrace nedostatečného právního vědomí společnosti 

v otázkách nutné obrany neslouží pouze výsledky tohoto průzkumu, 

ale svou vypovídací hodnotu má bohužel též úroveň
32

 průzkumu samotného. 

Lze tak uzavřít, že úroveň průzkumu dobře ilustruje v úvodu této kapitoly zmíněnou 

první složku právní vědomí, znalost práva, výstup z průzkumu poté dobře ilustruje 

složku druhou, názor na právo. 

                                                   

32
 Uváděnému průzkumu lze vytknout mimo jiné následující: V průzkumu se vůbec nepracuje s termínem 

„nutná obrana“, namísto toho se používá přinejmenším podivná formulace „základní práva na ochranu 

života či majetku občanů“, ačkoli je zjevné, že se jedná právě o nutnou obranu. Jakkoli je pochopitelná 

snaha vyhýbat se s v dotazech směřovaných na širokou laickou veřejnost odborným právním termínům, 

„nutná obrana“ jistě patří mezi ty srozumitelnější právní termíny. Navíc je zvolená formulace natolik 

krkolomná, nepřesná a zavádějící, až se jeví jako pravděpodobné, že se nejednalo o snahu vyhnout 

se použití odborného termínu, ale mnohem spíše o prostou neznalost problematiky. Jednou z dalších 

otázek tohoto průzkumu je dále dotaz: „Jste pro zavedení modelu, který v souvislosti s ochranou života 

a majetku funguje například v americkém státě Texas?“ Je přitom jistě nadmíru optimistické a 

nerealistické očekávat, že by měla mít široká laická veřejnost použitelnou představu o texaském právu. 
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2.3.1 Případ střelby před sběrnou surovin 

Vzhledem k tématu a zaměření této práce bude jistě vhodné ilustrovat tuto nepříjemnou 

aktuálnost výše popsaného „právní nevědomí“ o nutné obraně v české společnosti 

na soudním rozhodnutí a na případu, kterého se týkalo. Konkrétně se jedná o nedávný 

notně medializovaný a velmi diskutovaný judikát
33

 NS ČR. Provozovatel sběrny 

druhotných surovin (dále jen K. B.), myslivec a legální držitel lovecké brokovnice, na 

základě upozornění poplašným zařízením, přijel ke sběrně, kde spatřil stojící bílé 

vozidlo. Vystoupil ze svého vozu a na rozjíždějící se bílé vozidlo dvakrát vystřelil
34

, 

čímž způsobil škodu na vozidle a zejména zranění a následné faktické oslepnutí jedné 

osoby sedící v bílém voze. Případem se zabýval soud krajský
35

, vrchní
36

 a nakonec i 

nejvyšší.  

Podstatné je, že i sám K. B. v dovolání k NS ČR argumentuje zejména absencí úmyslu 

ve vztahu ke způsobenému následku, tedy nikoli nutnou obranou. Navrhuje potom, aby 

NS ČR napadený rozsudek zrušil a přikázal vrchnímu soudu, aby věc projednal znovu a 

rozhodl, anebo aby jej sám NS ČR uznal vinným z nedbalostního jednání a uložil mu 

přiměřený trest, jehož výkon bude podmíněně odložen. Tedy opět, ani slovo o nutné 

                                                   

33
NS ČR, 7Tdo 793/2010. 

34
 Nikoli nevýznamným faktem je, že do brokovnice (dlouhá broková zbraň) se typicky používají náboje 

s hromadnou střelou (pro úplnost je však třeba poznamenat, že je možné použít i náboje se střelou 

jednotnou) a hromadná střela byla vystřelena i v tomto případě. Jednotlivé malé projektily (tedy broky) 

se po výstřelu rozptýlí a hromadná střela se tak od hlavně šíří kuželovitě. Z toho vyplývá určitá 

nevhodnost brokovnice nabité náboji s hromadnou střelou pro použití v situacích, kdy je třeba přesně 

zasáhnout cíl (například pneumatiku vozidla) a zároveň není vhodné ohrozit okolí cíle (například cestující 

ve vozidle). Tyto skutečnosti mohou hrát (a v předmětném případu také nakonec hrály) roli například 

v dovozování úmyslu či nedbalosti, což svědčí o preciznosti a pečlivosti argumentace Nejvyššího soudu 

v tomto případě. 

35
 Krajský soud v Brně, 1 T 11/2009, obviněný K. B. byl uznán mimo vinným mimo jiné pokusem 

trestného činu vraždy. 

36
 Vrchní soud v Olomouci, 2 To 5/2010, zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně a nově uznal 

obviněného K. B. vinným mimo jiné zločinem zabití. 
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obraně. Pro pořádek dodejme, že dovolání podala v neprospěch K. B. k NS ČR i 

nejvyšší státní zástupkyně. Podrobnosti obou dovolání a vlastního rozhodnutí NS ČR 

nejsou pro naše závěry důležité, a tak je ponechme stranou. Lze však stručně shrnout, že 

NS ČR zamítl dovolání K. B. a naopak vyhověl dovolání státní zástupkyně, přičemž 

těžiště a zejména výkladový význam tohoto rozhodnutí NS ČR lze spatřovat 

ve vypořádání se s otázkami tzv. „omluvitelných hnutí mysli“37
 a „předchozího 

zavrženíhodného chování poškozeného“
38

 ve vztahu k trestnému činu zabití
39

. 

                                                   

37
Šámal tento termín rozvádí v ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 

3614 s., následovně: „Strach, úlek nebo zmatek pachatele se podřazují pod obecný pojem 

tzv. omluvitelných hnutí mysli, která pocházejí z polehčujících a pochopitelných duševních stavů 

pachatele. Jde v zásadě o nelibé emotivní reakce na podstatný vnější podnět v podobě útoku, nebezpečí 

či jiného ohrožení, které jsou zpravidla spojeny s neurovegetativními projevy. Tato 

omluvitelná hnutí mysli musí navazovat na podněty mimořádné intenzity a závažnosti, neboť musí vyvolat 

silné rozrušení (např. u strachu půjde o vystupňovanou obavu o svůj život nebo o život blízkých osob, 

popř. o jinou vážnou újmu na zdraví). Jinými omluvitelnými hnutími mysli mohou být 

např. soucit, žal nebo smutek.“ 

38
Šámal k tomuto termínu uvádí v ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 

2012, 3614 s., následující: „Zavrženíhodným jednáním je třeba rozumět takové vědomé a úmyslné jednání 

poškozeného, které je z hlediska etických měřítek společnosti mimořádně zlé, zraňující a pro druhé 

ponižující nebo hrozící jim způsobit závažnou újmu na jejich právech. 442 Může se tak jednat o závažné 

útoky na lidský život, zdraví, svobodu a důstojnost (např. opakované fyzické napadání, mučení, domácí 

násilí, psychické týrání, včetně nejrůznějších typů šikany, dále útisk, vydírání, sexuální zneužívání, 

závažné porušování domovní svobody, tzv. sousedský teror, závažné případy pronásledování, ale i šíření 

pomluv a psychicky zraňujících informací). Velmi opatrně je třeba přistupovat v tomto směru 

k zavrženíhodným útokům vůči majetku, kde by bylo možno považovat za zavrženíhodné jednání jen 

mimořádně závažné útoky mající za následek ohrožení existenční jistoty postiženého, např. ve formě 

ožebračení, ztráty sociální jistoty, ztráty domova, anebo jde-li současně o výrazný zásah do osobnostní 

sféry (např. úmyslné zdemolování zařízení a vybavení domácnosti, zabití či utýrání domácích 

či hospodářských zvířat, zejména má-li k nim postižený osobní vztah). Na druhé straně běžné verbální 

útoky ve formě nadávek, spílání, zneuctění (dehonestace) apod., ale ani obvyklé fyzické napadání a spory 

(políčky, strkanice, povalení na zem atd.) nelze za zavrženíhodné jednání ve smyslu ustanovení § 141 

odst. 1 považovat.“ Ve vztahu k popisovanému soudnímu rozhodnutí je zajímavý zejména akcent 



16 

 

V samotném rozhodnutí není ani slovo o nutné obraně. Rizman, předseda trestního 

kolegia NS ČR, k tomuto rozhodnutí například uvedl: „My jsme tímhle tím judikátem 

nevysvětlovali nutnou obranu, vůbec jsme nezasahovali do rozsahu nutné obrany
40

“. 

Potud by se tedy oprávněně mohlo zdát, že toto rozhodnutí nemá s tématem nutné 

obrany příliš společného
41

, a pokud snad bylo potřeba jej zmínit, pak by jeho místo 

mělo být v kapitole, která se věnuje extensivnímu excesu.  

Situace se však mění, jakmile se případu chopí média. Velice rychle totiž začaly 

přibývat zprávy, které byly v lepším případě zavádějící, v horším naprosto nesmyslné.  

Příkladem lze uvést: „PRŮLOMOVÝ VERDIKT: Zabití zloděje je vždycky VRAŽDA!“42
 

na webu jedné z nejsledovanějších českých televizí; „Nejvyšší soud: Zabití zloděje je 

vždy vražda“
43

 v případě veřejnoprávního média; „Zabití zloděje je vždycky vražda, 

                                                                                                                                                     

na opatrnost v případě zavrženíhodných útoků vůči majetku. (cf. HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém 

trestním zákoníku. Bulletin advokacie, 2009, č. 10,) 

39
Dle Šámala v ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s., 

je zabití: „… privilegovanou skutkovou podstatou k trestnému činu vraždy podle § 140. V důvodové 

zprávě se k tomu uvádí, že tato privilegovaná skutková podstata bude postihovat nižším trestem případy, 

při nichž pachatel jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.“ 

40
 Za jakých okolností je usmrcení zloděje vraždou (přepis debaty předsedy trestního kolegia 

na Radiožurnálu z 10. 3. 2011). KNÖTIG, Petr. Nejvyšší soud České republiky [online]. 2011 [cit. 

2012-05-08].Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Za_jakych

_okolnosti_je_usmrceni_zlodeje_vrazdou__prepis_debaty_predsedy_trestniho_kolegia_na_Rdiozurnalu_

z_10_3_2011_~?openDocument&lng=CZ. 

41
 Významným faktem není jen to, že útok již skončil, ale rovněž to, že K. B. ani nevěděl kdo je pachatel. 

42
PRŮLOMOVÝ VERDIKT: Zabití zloděje je vždycky VRAŽDA!. TN.CZ / MEDIAFAX. Tn.cz [online]. 

2011 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/prulomovy-verdikt-zabiti-

zlodeje-je-vzdycky-vrazda.html. 

43
Nejvyšší soud: Zabití zloděje je vždy vražda. SEDLÁČKOVÁ, Veronika; MAŇOUR, Igor. 

Český rozhlas [online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/861658 
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rozhodl Nejvyšší soud“ na webu „zpravodajské jedničky na českém internetu“
44

 

či dokonce „Bránit majetek před zlodějem silou? Vražda, řekl soud“
45

 v případě 

„držitele ceny Křišťálová lupa za internetový projekt roku“
46

 a podobně. Jako by snad 

ani institut nutné obrany neexistoval. Pro úplnost je však potřeba uvést, že většina 

podobných zpráv reagovala na tiskovou zprávu o stanovisku Nejvyššího soudu, 

ve které se mimo jiné uvádí: „Člověk, který i v rozrušení usmrtí pachatele, 

jenž jej okradl nebo se pokusil okrást, může být stíhán pro vraždu.“47
 Takováto věta 

úplně přesně nevystihuje stanovisko NS ČR a jistě může být shledána zavádějící, 

podobně jako zmíněné mediální zprávy. A to tím spíše, je-li cílena na neodbornou 

veřejnost. Případ samozřejmě vyvolal velké diskuze a kontroverze, nicméně povětšinou 

postavené na podobných chybných interpretacích či zkresleních názoru NS ČR. 

Nejvyšší soud dokonce v reakci na šířící se dezinterpretace vydal novou tiskovou 

zprávu, ve které mimo jiné uvádí: „Stále totiž platí, že každý má právo chránit a bránit 

svůj život, zdraví i majetek a v krajním případě (při dodržení zásad nutné obrany) i se 

zbraní v ruce. Nejsou dotčeny ani veškeré zásady nutné obrany, které trestní kolegium 

Nejvyššího soudu přijalo v roce 2009 (Tpjn 303/2008) a které se týkají i obrany svého 

majetku.“48
 Na tuto zprávu opět zareagovala média, například slovy o tom, že Nejvyšší 

                                                   

44
O iDNES.cz: Zpravodajský portál iDnes.cz. Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2012-05-08]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_idnes-

cz.htm&menu= 

45
Bránit majetek před zlodějem silou? Vražda, řekl soud. FRÁNEK, Tomáš. Aktualne.cz [online]. 2011 

[cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-

pravo/clanek.phtml?id=693306. 

46
 Tiráž. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/autori/ 

47
Rozhodnutí Nejvyššího soudu k tr. činu zabití. KNÖTIG, Petr. Nejvyšší soud České republiky [online]. 

2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisk

o_Nejvyssiho_soudu_k_tr__cinu_zabiti~?openDocument&lng=CZ 

48
Upřesnění informací v otázce vraždy či zabití zloděje. KNÖTIG, Petr. Nejvyšší soud České republiky 

[online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
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soud couvá
49

 či že dokonce zmírňuje svůj výrok
50

, což jistě mezi veřejností posílilo 

pocit právní jistoty a zcela nepochybně to rovněž prospělo autoritě a důvěryhodnosti NS 

ČR. Pro úplnost je třeba dodat, že K. B. byla, i na základě podpory veřejnosti
51

, udělena 

prezidentská milost. 

„Lidé se dozvídají o platném právu většinou zprostředkovaně (ze zpráv v tisku, rozhlasu, 

z televize, z různého ústního podání z druhé, třetí, čtvrté… ruky), často zkušenostně 

(na základě individuálních případů vlastních či líčení druhých), spíše než na základě 

obecného seznámení s obsahem právních norem.“
52

 Těžko po veřejnosti masírované 

podobnými titulky chtít, aby disponovala nějakým právním vědomím, aby disponovala 

nějakou použitelnou představou o nutné obraně. 

Následky, ať již excesivní nutné obrany na straně jedné, anebo na straně druhé 

rezignace na obranu ze strachu z jejího možného právního postihu, na základě 

                                                                                                                                                     

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Upresneni

_informaci_v_otazce_vrazdy_ci_zabiti_zlodeje~?openDocument&lng=CZ. 

49
Nejvyšší soud couvá: Zabití zloděje je vraždou, když je na útěku. TŘEČEK, Čeněk, ZELENÝ a Jiří 

ŠŤASTNÝ. IDNES.CZ. IDNES.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-soud-couva-zabiti-zlodeje-je-vrazdou-kdyz-je-na-uteku-p7n-

/krimi.aspx?c=A110309_144509_krimi_cen. 

50
Nejvyšší soud zmírňuje svůj výrok: Zabití je vražda, pokud je zloděj na útěku. LIDOVKY.CZ. 

Lidovky.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nejvyssi-soud-zmirnuje-

svuj-vyrok-zabiti-je-vrazda-pokud-je-zlodej-na-uteku-1vi-

/ln_domov.asp?c=A110309_211911_ln_domov_kim; nebo Soud mírní výrok: Zabití zloděje je vraždou, 

když je na útěku: Obrana majetku. ČTK. Týden.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-15]. Dostupné z: 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-mirni-vyrok-zabiti-zlodeje-je-vrazdou-kdyz-je-na-

uteku_195967.html. 

51
 Prostřednictvím petice vyjádřilo podporu K. B. necelých 4000 lidí. Cf. Nejvyšší soud trvá na trestu 

pro střelce, prezident mu už dal milost. ČTK. IDNES.cz [online]. 2011 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/nejvyssi-soud-trva-na-trestu-pro-strelce-prezident-mu-uz-dal-milost-1gn-

/krimi.aspx?c=A110808_121247_brno-zpravy_bor. 

52
 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI,  

ISBN 80-7357-030-0. str. 33.  
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pomýlených informací, mohou být velice závažné. Závažnost této problematiky 

vystihuje Vokoun: 

„… rovněž i zkreslené a nepřesné interpretování rozhodnutí, může vést k deformaci 

právního vědomí a koneckonců i postojů občanů k jednání v nutné obraně a v krajní 

nouzi vůbec. Zejména však jde o to, že jakékoli pochybení v těchto případech podrývá 

důvěru v právní řád a ve spravedlivé rozhodování justičních orgánů.“
53

 

Nezbývá tedy než apelovat na soudy, aby nepodceňovaly seznamování veřejnosti 

se svou rozhodovací činností. Aby nejen své rozsudky, ale také svá sdělení veřejnosti 

médiím formulovaly precizně. Je jasné, že například tisková zpráva musí být mnohem 

stručnější a pro širokou veřejnost srozumitelnější, nežli soudní rozhodnutí. Přesto však, 

zejména s ohledem na právní vědomí veřejnosti, nikdy nesmí být formulována 

matoucím, nepřesným či zavádějícím způsobem. Jak dále vyplývá z popsaného případu, 

zejména je třeba apelovat na média. Lze bohužel jen doufat, že si svůj díl odpovědnosti, 

v honbě za senzací uvědomí. 

Uvedené příklady tak ukazují, s vědomím určité nadsázky, že rovněž medializaci 

a interpretaci judikatury, týkající se nutné obrany, širokou veřejností, resp. dostatečnou 

kvalitu těchto procesů, je možné označit za jednu ze sporných otázek nutné obrany 

v judikatuře. 

  

                                                   

53
 VOKOUN, Rudolf. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha : AUC Iuridica, 1989. 

č. III. str. 54 – 55. 
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Kapitola 3. Historický vývoj nutné obrany 

3.1 Nutná obrana jako starověký právní institut 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, je možné pohlížet na nutnou obranu jako na institut 

přirozenoprávní povahy. A jako taková je nutná obrana právním institutem velmi 

starobylým.
54

Slavná Cicerova řeč Pro Milone, z roku 52 před naším letopočtem, již byla 

v této práci vzpomenuta.
55

 Jako doklad starobylosti institutu nutné obrany lze dále uvést 

například notoricky známý Zákon dvanácti desek (Lex nebo Leges duodecim 

tabularum), který je ještě starší
56

 než Cicerova řeč Pro Milone. Je považován za vůbec 

nejstarší
57

 kodifikaci římského práva a pochází z poloviny 5. století před naším 

letopočtem. V této kodifikaci se mimo jiné pravilo, zjednodušeně, že zloděj, krade-li 

v noci, může být bez dalšího zabit. Krade-li ve dne a je chycen při činu, má být 

zbičován a propadá do otroctví tomu, koho chtěl okrást. Bránil-li se však zloděj 

jakoukoli zbraní, bylo jeho zabití rovněž legální.
58

 Podle Skřejpka byla východiskem 

právní úpravy ve starém Římě zásada, že násilí může být odporováno násilím.
59

  

Není ale jistě bez zajímavosti, že i ve starém Římě musela nutná obrana odvracet 

                                                   

54
 Podobný názor zastává i Kuchta v KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita 

v Brně, 1999. 218 s. 

55
 Cf. podkapitolu 1.1. 

56
 Kuchta v KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. na straně 

14 označuje Pro Milone za nejstarší právní vyjádření nutné obrany. Jakkoli by se tímto názorem dalo 

polemizovat, taková polemika by jen sotva byla pro tuto práci přínosná. Smyslem toho odstavce je pouze 

doložit starobylou historii institutu nutné obrany. 

57
 Cf.  KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 1995. str. 15. 

58
THE LAWS OF THE TWELVE TABLES. Constitution Society [online]. [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 

http://www.constitution.org/sps/sps01_1.htm. 

59
Starý Řím: kradeš-li, patří ti smrt. SKŘEJPEK, Michal. Aktivní noviny: intranet MF [online]. 2006 [cit. 

2011-08-02]. Dostupné z: http://noviny.urad.mfcr.cz/news/2006/07/31/p176x07b.htm; intranet 

Ministerstva financí České republiky. 
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bezprostřední útok a postupem doby se dokonce objevil požadavek na určitou 

přiměřenost nutné obrany.
60

 

Jakousi úpravu nutné obrany je možné nalézt také v jiném starobylém zákoně, 

totiž ve Starém Zákoně. V bibli se totiž praví:  

„Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, 

kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou 

krví vinen.“
61

 

Historický vývoj nutné obrany tedy prokazatelně sahá až do období starověku. 

Přestože se však jedná historii velmi obsáhlou a zajímavou, výklad či dokonce rozbor 

celého tohoto historického vývoje by již přesahoval téma a cíl této práce, 

vytyčené v úvodu. Určitá představa o historickém kontextu má však nepochybně svůj 

význam pro úvahy o nutné obraně, zejména de lege ferenda. Stejně tak má určitá 

představa o historickém vývoji význam pro snahu podchytit a správně pochopit i 

současné vývojové trendy trestního práva, případně trestní judikatury. Nebude tak jistě 

od věci velice stručně ještě shrnout vývoj institutu nutné obrany na území českých zemí, 

alespoň počínaje obdobím vzniku samostatného Československa. 

                                                   

60
Starý Řím: kradeš-li, patří ti smrt. SKŘEJPEK, Michal. Aktivní noviny: intranet MF [online]. 2006 [cit. 

2011-08-02]. Dostupné z: http://noviny.urad.mfcr.cz/news/2006/07/31/p176x07b.htm; intranet 

Ministerstva financí České republiky. 

61
 Kniha Exodus neboli 2. kniha Mojžíšova. Kapitola 22. Cf. FLEK, Alexandr, Jiří HLEDÁNEK, 

Pavel HOFFMAN a Zdeněk SÝKORA. Bible: překlad 21. století [online]. 1. vydání. Biblion, 2009 [cit. 

2012-05-08]. ISBN 978-80-87282-02-1. Dostupné z: http://www.nbk.cz/preklad_bible/bible21 
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3.2 Vývoj právní úpravy nutné obrany od vzniku 

Československa 

3.2.1 Zákon č. 117/1852 ř. z. 

Trestní zákon č. 117/1852 ř. z., ze dne 27. května 1852, poslední z trestních zákoníků 

rakouské monarchie, který byl později recipován též nově vzniklým československým 

státem, a který byl účinný téměř celých sto let
62

. Tento zákon vyžadoval, v § 1, 

jako podmínku trestnosti činu takzvaný „zlý úmysl“
63

. Pro účely pojednání 

o historickém vývoji nutné obrany je však zásadní § 2, který vypadal takto: 

                                                   

62
 Právní databáze ASPI uvádí účinnost od 1. 9. 1852 do 31. 7. 1950. Je však třeba poznamenat, 

že po celou tuto dobu nebyl platný pro celé území odpovídající tehdejšímu Československa, CF. MALÝ, 

Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003, 673 

s. ISBN 80-720-1433-1. Pro bližší informace o trestním zákoně platném například pro území Slovenska, 

CF. CÍSAŘOVÁ, Dagmar a ČÍŽKOVÁ, Jana. Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových 

kodifikací. AUC Iuridica, 1986. 

63
 V § 1, O zlém úmyslu, byl tento pojem definován takto: „Ke zločinu vyžaduje se zlého úmyslu. 

Zlý úmysl dává se však za vinu nejen tehda, když před tím, než se něco před se vzalo nebo opominulo, 

anebo když se to před se bralo nebo opomíjelo, zlo, jež se zločinem jest spojeno, přímo bylo rozváženo 

a umíněno; nýbrž i, když z nějakého jiného zlého úmyslu něco bylo před se vzato nebo opominuto, z čeho 

zlo, které tím povstalo, obyčejně povstává, anebo alespoň snadno povstati může.“ (ASPI). 
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Obrázek č. 3. Strafgesetz. Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek. [online]. 2012. 

V § 2 tedy tento zákon stanovil důvody vylučující onen zlý úmysl, dalo by se říci 

tedy již jakési okolnosti vylučující protiprávnost, mezi kterými nechyběl ani institut 

nutné obrany, ve formě takzvané „spravedlivá nutná obrana“, kterážto byla popsána 

písmenem g) takto: 

„Proto nepřičítá se konání neb opominutí za zločin: 

… g) když skutek se stal z neodolatelného donucení nebo u výkonu spravedlivé nutné 

obrany.“
64

 

Tato spravedlivá nutná obrana je pak dále konkretizována následovně: 

„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 protiprávný útok 

                                                   

64
 § 2 zákona č. 117/1852 ř. z., ze dne 27. května 1852, ve znění účinném k 30. 10. 1918 dle právní 

databáze ASPI.  
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na život, na svobodu nebo na jmění; - nebo že toliko z poděšení, ze strachu 

nebo z leknutí vykročil z mezí takové obrany. - Vykročení takové může se však podle 

povahy okolností trestati podle ustanovení dílu druhého tohoto zákona trestního §§ 335 

a 431) za čin trestný z nedbalosti.“65
 

Tento zákon tak tedy výslovně omezoval použití nutné obrany pouze pro obranu života, 

svobody nebo jmění. Teorie však například útok na život vykládala extenzivně, 

a sice jako útok vůbec na tělesnou integritu
66

. Není bez zajímavosti, že nutná obrana 

proti útoku na čest, která je dle stávající právní úpravy přípustná
67

, podle zákona 

č. 117/1852 ř. z. přípustná nebyla, což dokládá i dobová judikatura.
68

 Lata uvádí, 

že již dle této úpravy bylo rozlišováno mezi excesem, tedy vykročením z mezí nutné 

obrany, jarým (sthenickým), který vzniká například ze zlosti či pomstychtivosti, a mezi 

excesem chabým (asthenickým), tedy excesem ze strachu či úleku.
69

 Jak vyplývá z textu 

předmětného paragrafu zákona č. 117/1852 ř. z., uvedeného výše, v případech chabého 

(ashtenického) excesu byl obránce beztrestný. Na zajímavý rozpor dobových pramenů, 

upozorňuje Lata, v souvislosti s otázkou subsidiarity nutné obrany. Zatímco komentář 

vylučuje uplatnění nutní obrany v případech kdy je možno nebezpečí uniknout, 

                                                   

65
 § 2 zákona č. 117/1852 ř. z., ze dne 27. května 1852, ve znění účinném k 30. 10. 1918, dle právní 

databáze ASPI.   

66
 CF. např. MIŘIČKA, August. Trestní právo hmotné: Část obecná. 10. vydání. Praha, Všehrd, 1932; či 

LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999. č. 2. str. 

21. 

67
 Současná úprava, tedy tr. zákoník, totiž, jak bude ještě rozvedeno dále, dovoluje nutnou obranu proti 

útoku na zájem chráněný trestním zákonem. A čest takovým zájmem, chráněným trestním právem, zcela 

jistě je. Jelínek tak například v JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2009, 895 s., uvádí: „Nutné obrany lze proto užít proti útoku na život (srov. Čl. 6 listiny), 

zdraví, svobodu, majetek, důstojnost i čest (např. zničení hanopisu)“. 

68
 Lata, v LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999, 

č. 2. v této souvislosti uvádí například judikát č. 3584/29 Sb. rozh. tr. 

69
LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999. Str. 21. 
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judikatura takovou subsidiaritu nevyžadovala.
70

 Ohledně proporcionality Lata soudí, 

že byla vyžadována, že nebylo možné chránit statek menší hodnoty poškozením statku 

hodnoty větší.
71

 

Lze tak shrnout, že institut nutné obrany byl zákonem č. 117/1852 ř. z. pojat výrazně 

více restriktivně, nežli jak nutnou obranu pojímá současná úprava v tr. zákoníku. Za 

určitou výjimku z tohoto soudu je pak možné označit zákonem stanovenou beztrestnost 

za chabý (asthenický) exces. 

3.2.2 Zákon č. 86/1950 Sb. 

„Nutná obrana je více než jiné instituty indikátorem základních politických názorů 

jednotlivých historických epoch, neboť jde o právo bezprostředního násilí 

a jeho realizace jednotlivcem či státem.“72 

V roce 1950 byl po téměř sto letech zákon č. 117/1852 ř. z. nahrazen, a to zákonem 

č. 86/1950 Sb., trestním zákonem, dílem takzvané „právnické dvouletky“. Tento zákon 

již institut nutné obrany označoval termínem, který přetrval do současnosti, tedy prostě 

jako „nutnou obranu“. Tato nutná obrana byla potom upravena v §8 následovně:  

„§ 8 Nutná obrana. 

Jednání jinak trestné, jímž někdo odvrací útok na lidově demokratickou republiku, 

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

činem, jestliže 

a) útok přímo hrozil nebo trval a 

b) obrana byla útoku přiměřená.“73
 

                                                   

70
 Lata, v LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999, 

č. 2. uvádí judikát č. 1633/23 Sb. rozh. tr. a Kallabův komentář k trestnímu zákonu. 

71
LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999, č. 2. str. 

21. 

72
KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 13. 
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Inspirovaná sovětským právem, stavěla tato úprava zájmy poplatné ideologii před zájmy 

jednotlivce. Příznačné je tak například pořadí chráněných zájmů, tedy umístění 

jednotlivce až na konec výčtu, za lidově demokratickou republiku, za její socialistickou 

výstavbu a za zájmy pracujícího lidu. 

Lata
74

 k této úpravě uvádí, že nutná obrana byla připuštěna i proti útoku šílence a osoby 

mladší 15 let, jelikož nutným znakem útoku nebyl úmysl. Rovněž upozorňuje, že již lze 

hájit i jiné zájmy než pouhý život, svobodu a majetek, tedy i například výše zmíněnou 

čest. Ohledně přiměřenosti potom uvádí, že dle dobového judikátu
75

 se nevyžaduje 

úplná úměrnost mezi významem ohroženého společenského vztahu a vztahu dotčeného 

nutnou obranou, nesmí však vzniknout velký nepoměr. Na dobové učebnici ale Lata 

dokládá, že škoda musí být menší než ta, která hrozila a to jakožto výchovné opatření 

proti měšťanskému egoismu. 

3.2.3 Zákon č. 140/1961 Sb. 

Zákon č. 86/1950 Sb. Je přelomem let 1961 a 1962 nahrazen zákonem č. 140/1961 Sb., 

tedy dobře známým a ještě nedávno platným tr. zákonem, který nutnou obranu 

upravoval následovně: 

 

„§ 13 Nutná obrana 

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

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.“76
 

                                                                                                                                                     

73
 § 8 zákona č. 86/1950 Sb.., ze dne 12. července 1950, ve znění účinném k 1. 8. 1950, dle právní 

databáze ASPI.  

74
LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999. č. 2. str. 

22. 

75
 NS ČSR, 6Nt 301/58.  

76
 § 13 zákona č. 140/1961 Sb., ze dne 29. listopadu 1961, ve znění účinném k 1. 1. 1962, dle právní 

databáze ASPI. 
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Místo vágního požadavku pouhé „přiměřenosti útoku“ dle předcházejícího zákona 

č. 86/1950 Sb. tedy tr. zákon přináší požadavek „zřejmé nepřiměřenosti povaze 

a nebezpečnosti útoku“, což například Císařová hodnotí slovy: „Ze znění tohoto nově 

formulovaného zákonného ustanovení vyplývá značný pokrok v právní úpravě v ochraně 

obránce.“77
S hodnocením, že se jednalo oproti předcházející úpravě o pokrok 

ve prospěch obránce, lze jistě jakkoli souhlasit, jakkoli se například o výkladu slova 

„zřejmě“ vedly polemiky.
78

 

  

                                                   

77
CÍSAŘOVÁ, Dagmar a ČÍŽKOVÁ, Jana. Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací. 

AUC Iuridica, 1986. str. 22.  

78
 Cf. LATA, Jan. Vývoj institutů nutné obrany a krajní nouze v českých zemích. Trestní Právo, 1999. č. 2. 

str. 22. 
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3.2.4 Zákon č. 290/1993 Sb. 

Změnu naprosto zásadního významu vnesla do výše popsané úpravy novela č. 290/1993 

Sb. Tato novela totiž změnila úpravu nutné obrany v tr. zákoně následovně: 

 

„§ 13 Nutná obrana 

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

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

 

Pokud jde o změnu první, tedy nahrazení slova „zřejmě“ slovem „zcela zjevně“, 

tato pravděpodobně nebude činit výkladové potíže neboť je zřejmé, že podmínky nutné 

obrany rozšiřuje, neboť, jak říká například Hruška: „Hranice dovolené obrany jsou 

nastaveny tak široce, že obrana může být dokonce „zjevně nepřiměřená“, je tedy 

dovolena obrana, jež výrazně překračuje, co je v dané situaci nezbytné k odvrácení 

útoku. Kritickou hranicí je až provedení obrany „zcela zjevně nepřiměřené způsobu 

útoku“, v tomto okamžiku se již jedná o vybočení z mezí nutné obrany 

(exces intenzivní).“79
 Poněkud komplikovanější je interpretace nahrazení slovního 

spojení „povaze a nebezpečnosti útoku“ slovy „způsobu útoku“. O tom, že interpretace 

této změny není úplně jednoduchá, svědčí například polemika Dolenského a Lněničky. 

V této polemice, při vědomí značného zjednodušení, Dolenský
80

 zastává ten názor, 

že novela podmínky nutné obrany rozšiřuje, přičemž argumentuje mimo jiné 

teleologicky za pomoci důvodové zprávy
81

, čemuž Lněnička
82

 oponuje mimo jiné 

                                                   

79
 HRUŠKA, Jiří. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku. Trestní 

právo. 2007, č. 12. str. 15.  

80
 DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskusi.Bulletin advokacie. 1994, č. 

1. 

81
 V důvodové zprávě k zák. č. 290/1993 Sb. se uvádí například: „Meze nutné obrany se v souladu 

s požadavky teorie a praxe rozšiřují tak, aby její podmínky nebyly splněny jen tehdy, jestliže obrana je 

naprosto nepřiměřená povaze útoku. Respektuje se skutečnost, že osoba jednající v obraně často nemůže 

předem náležitě zhodnotit hrozící nebo trvající útok a zvolit vždy přesně adekvátní prostředky obrany. 
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na základě gramaticky-sémantické interpretace a tvrdí, že nová úprava dovoluje 

i zužující výklad. Šámal
83

 potom změnu hodnotí jako jakousi směrnici soudu jednak k 

určité velkorysosti a blahovolnosti při hodnocení podmínek nutné obrany, 

a jednak k hodnocení podmínek nutné obrany z hlediska představ obránce 

s tou výhradou, že nelze zaujmout zcela subjektivistický přístup, ale je třeba situaci 

hodnotit komplexně. Jak bude ještě v této práci popsáno, zejména v kapitolách 

věnovaných sporným otázkám nutné obrany, tyto myšlenky skutečně v současné soudní 

praxi rezonují. Pro ilustraci je možné citovat z nedávného judikátu, ve kterém se NS ČR 

při svých úvahách přímo na zákon č. 290/1993 Sb. odvolává: 

„Je přitom na místě zmínit, že zákonem č. 290/1993 Sb. bylo upraveno znění ustanovení 

§ 13 tr. zák. tak, že bylo zdůrazněno posuzování nutné obrany z hlediska subjektivního 

stavu obránce, tedy jak se mu jevila v době hrozícího nebo trvajícího útoku. 

Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo jeho smyslem rozšíření mezí nutné obrany, 

což v praxi znamená zúžení výčtu okolností, které musí brát obránce v úvahu a tím jeho 

menší zatížení při rozhodování o způsobu obrany. Přiměřenost nutné obrany je třeba 

hodnotit též se zřetelem k subjektivnímu stavu osoby, která odvracela útok, tj. podle 

toho, jak se čin útočníka jevil tomu, kdo jej odvracel“84 

  

                                                                                                                                                     

Pojem nebezpečnosti útoku, který je značně abstraktní, se nahrazuje pojmem způsobu útoku, 

který především jeho nebezpečnost charakterizuje." 

82
 LNĚNIČKA, Jiří. Ad "Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskusi". Bulletin advokacie. 1994, 

č. 4. 

83
 ŠÁMAL, Pavel. K novele trestního zákona II. Obecná část trestního zákona. Všehrd. 1994, č. 1.  

84
 NS ČR 6 Tdo 1347/2008. 
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Jiným příkladem chápání zákona č. 290/1993 Sb. v judikatuře budiž rovněž nedávný 

judikát NSS ČR, ve kterém soud jasně deklaruje, že: 

„Smyslem novely trestního zákona zákonem č. 290/1993 Sb. bylo rozšířit výklad 

institutu nutné obrany ve prospěch obránců, a zamezit na počátku 90. let minulého 

století převažujícímu restriktivnímu výkladu podmínek nutné obrany“85. 

Přičemž se NSS ČR odvolává právě na Šámala. 

Interpretaci změn, které do tr. zákona vnesl zákon č. 290/1993 Sb., je tak možné chápat 

rovněž jako jednu ze sporných otázek nutné obrany v judikatuře. Na základě 

judikaturního chápání novely tedy lze dovodit, že předmětná novela nepochybně 

podmínky nutné obrany rozšiřuje. Přímo se ale nabízí otázka, zda je šťastné formulovat 

právní úpravu nutné obrany (tedy jak bylo popsáno v úvodních kapitolách, 

právního institutu, který se může týkat naprosto každého občana a jehož úprava 

by tak měla být občanům srozumitelná) takovým způsobem, který vyvolává polemiky 

i mezi odbornou právnickou veřejností.  

3.2.5 Nutná obrana a rekodifikace trestního práva 

V souvislosti s rekodifikací trestního práva se opět staly aktuálními některé úvahy 

o změně zákonné úpravy nutné obrany
86

. Jednalo se tak zejména o následující úvahy: 

3.2.5.1 Potřebná obrana 

Jednou z úvah opřenou o komparaci právní úpravy nutné obrany s některými 

sousedními státy byla úvaha o inspiraci německým právem a jeho koncepcí potřebné 

                                                   

85
 NSS ČR 1 As 35/2008. 

86
 Cf. HRUŠKA, Jiří. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku. 

Trestní právo, 2007, č. 12; KUCHTA, Josef. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností 

vylučujících protiprávnost v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2.; 

důvodová zpráva k tr. zákoníku, dostupná např. v právní databázi ASPI. 
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obrany. StGB totiž ve svém paragrafu věnovaném nutné obraně (Notwehr) mimo jiné 

stanoví: „Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.“
87

 Kuchta potom 

takovouto koncepci „potřebné“ nutné obrany (erforderlich Notwehr) popisuje 

následovně: „Potřebná obrana ve smyslu německé úpravy leží v průsečíku jednak 

dostatečně účinné, jednak ještě v takovém případě potřebné obrany. Musí být taková, 

aby umožňovala obránci okamžité, úplné a konečné odvrácení útoku bez rizika 

pro obránce, na druhé straně pak vyžaduje použití takového nejmírnějšího prostředku 

přicházejícího v úvahu, který ještě vede k takovému cíli.“88
Tato myšlenka však byla 

nakonec odmítnuta.
89

 

                                                   

87
 § 32, odst. 2 StGB. Text StGB je dostupný např. na http://www.gesetze-im-

internet.de/stgb/BJNR001270871.html. Přibližný překlad autora práce: Nutná obrana je taková obrana, 

která je potřebná k odvrácení probíhajícího protiprávního útoku proti sobě či jinému. 

88
 KUCHTA, Josef. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2. 

89
 Například v důvodové zprávě k tr. zákoníku, dostupné v právní databázi ASPI, se lze dočíst následující 

zdůvodnění: „Nebylo naproti tomu vyhověno návrhům na přeformulování nutné obrany po vzoru 

rakouské nebo německé úpravy tak, aby základem byla nutnost či potřebnost obrany k odvrácení útoku 

vedle pojmu zcela zjevná nepřiměřenost způsobu útoku. Tato změna nebyla shledána potřebnou, 

když nutnost obrany dostatečně vyplývá z názvu této okolnosti vylučující protiprávnost a také z použití 

tohoto pojmu v odstavci 2 § 29 osnovy, přičemž s pojmem nutnosti (potřebnosti) obrany k odvrácení 

útoku, běžně pracuje teorie i praxe (srov. č. 36/1965 Sb. rozh. tr.) a výklad právní úpravy z tohoto 

hlediska nečiní v praxi potíží. Navíc tento požadavek, pokud by byl vykládán tak, že základním znakem 

nutné obrany je schopnost odrazit útok, by mohl vést k tomu, že by v podstatě nebyla dovolena málo 

intenzivní obrana s odůvodněním, že tato by mohla ještě povzbudit útočníka. Taková úprava by kladla 

na obránce nepřiměřené nároky z hlediska volby jeho způsobu a intenzity obrany, kterou by pak z tohoto 

hlediska musely posuzovat i orgány činné v trestním řízení.“ 

http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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3.2.5.2 Strach, úlek, rozrušení či zmatek vyvolaný útokem 

Jinou myšlenkou bylo opětovné
90

 zařazení ustanovení o beztrestnosti obránce, 

který odvrací útok ve strachu či podobném stavu vyvolaném útokem. 

Navrhované ustanovení znělo takto: „Ten, kdo odvrací útok, aniž byly zcela splněny 

podmínky nutné obrany, není trestný, jednal-li v silném rozrušení, strachu, úleku 

nebo zmatku způsobeném útokem.“91
 Je přitom třeba dodat, že inspirací nebyla 

jen historická právní úprava dříve platná na našem území, ale též moderní úpravy 

některých sousedních států. Nelze opět nezmínit StGB, který v paragrafu věnovaném 

překročení nutné obrany (Überschreitung der Notwehr) stanoví: „Überschreitet 

der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird 

er nicht bestraft.“92
Rovněž lze uvést příkladem slovenskou úpravu nutné obrany: 

„Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, 

ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu 

alebo zľaknutia.“93 

K této úvaze je však třeba dodat, že názory na ni se v odborné literatuře liší. 

Lze tak uvést názor Hrušky
94

, který, jakkoli uznává některé z výhrad, tuto myšlenku 

podporuje. Svůj názor opírá zejména o tezi, že veškeré nebezpečí z útoku by měl nést 

útočník. Naproti tomu Kuchta například úvahu o takové změně úpravy nutné obrany 

odmítá s poukazem na jiné možnosti zlepšení postavení obránce při excesech, 

na dostatečnost stávající úpravy, ale také s poukazem na zneužitelnost uvažované 

                                                   

90
 Jak je patrné ze stručného pojednání o historickém vývoji nutné obrany v předchozích kapitolách, 

taková úprava již na našem území existovala. 

91
 Sněmovní tisk 744/0, k dispozici např. na http://www.psp.cz/ff/38/23/6b/08.htm. 

92
 § 33 StGB, k dispozici např. na http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html. 

Přibližný překlad autora práce: Vybočil-li obránce z mezí nutné obrany ze zmatenosti, strachu nebo úleku, 

nebude potrestán. 

93
 § 25, odst. 3, zák. č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. K dispozici například v právní databázi ASPI. 

94
 Hruška v HRUŠKA, Jiří. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku. 

Trestní právo, 2007, č. 12. 

http://www.psp.cz/ff/38/23/6b/08.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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úpravy, když říká, že „Určování trestnosti či beztrestnosti pouze na základě zjišťování 

přítomnosti určitého druhu afektů, jejich konkrétního vlivu na jednání je důkazně 

značně nespolehlivé a při platnosti zásady in dubio pro reo by mohlo vést ke zneužívání 

takové úpravy…“95
Rovněž tato úvaha o změně zákonné úpravy byla odmítnuta 

a to zejména z důvodu přesvědčení o dostatečnosti stávající úpravy.
96

 

3.2.5.3 okolnosti nutné obrany 

Další uvažovanou změnou bylo rozvedení pojmu „způsob útoku“ a to následujícím 

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

útoku, místu a času útoku, anebo okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka 

nebo osobě obránce“
97

 Dle Kuchty
98

 je tento návrh reakcí na diskuze
99

 o významu slov 

„způsob útoku“, Hruška
100

 potom upozorňuje na to, že i toto zpřesnění může přinést 

interpretační problémy. Třebaže ani tato úvaha nebyla při rekodifikaci zohledněna, je 

potřeba poznamenat, že soudní praxe, jak bude ještě rozvedeno například v kapitole o 

komplexním posuzování přiměřenosti nutné obrany, k podobnému zpřesnění dospěla i 

bez výslovné zákonné úpravy. 

  

                                                   

95
 KUCHTA, Josef. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2. 

96
 V důvodové zprávě k tr. zákoníku, dostupné v právní databázi ASPI, se lze dočíst následující 

zdůvodnění: „Definice nutné obrany (§ 29) dostatečně akcentuje situaci obránce, včetně překvapivosti či 

brutality útoku, strachu, zmatku či leknutí obránce, které se v praxi posuzují v rámci reakce obránce na 

“způsob útoku”…“. 

97
 Sněmovní tisk 744/0, k dispozici např. na http://www.psp.cz/ff/38/23/6b/08.htm. 

98
 KUCHTA, Josef. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost 

v připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue, 2003, č. 2. 

99
 Cf. podkapitolu 3.2.4 této práce. 

100
HRUŠKA, Jiří. Institut nutné obrany ve světle navrhované rekodifikace trestního zákoníku. Trestní 

právo, 2007, č. 12. 

http://www.psp.cz/ff/38/23/6b/08.htm
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Kapitola 4. Současná právní úprava nutné obrany 

4.1 Zákon č. 40/2009 Sb. 

Jakkoli v souvislosti s rekodifikací trestního práva zaznívaly mnohé úvahy 

de lege ferenda, z nichž ty zásadní byly stručně pojednány v předchozí kapitole, 

v průběhu legislativního procesu byla nakonec do tr. zákoníku přejata nezměněná 

úprava předchozího tr. zákona ve znění zákona č. 290/1993 Sb. Tr. zákoník tedy ve 

svém paragrafu věnovaném nutné obraně stanoví: 

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“101 

4.2 Nutná obrana v dalších předpisech 

4.2.1 Zákon č. 200/1990 Sb. 

Jakkoli je nutná obrana institutem typicky trestněprávním, trestní zákoník není jediným 

právním předpisem ČR, který nutnou obranu upravuje. V první řadě je třeba zmínit 

úpravu v PřZ, který, přestože nutnou obranu výslovně nikde v textu nezmiňuje, 

již ve svém §2 stanoví, že: 

„Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací … přiměřeným způsobem přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem…“102
 

Jak vidno, jedná se zcela evidentně o ustanovení upravující nutnou obranu. 

Toto ustanovení se však liší od toho, které obsahuje tr. zákoník, a to dosti podstatně. 

Zásadním rozdílem se jeví být formulace požadavku přiměřenosti, která svou stručností 

                                                   

101
 § 29 tr. zákoník. 

102
 §2, odst. 2, písm. a) PřZ.  
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patrně již přesahuje rozumnou míru, a která vůbec nereflektuje výše pojednanou novelu 

tr. zákona provedenou zákonem č. 290/1993 Sb., jejímž cílem bylo rozšířit meze nutné 

obrany.
103

 Ustanovení v PřZ tak lze označit za striktnější a pro obránce nevýhodnější. 

Doslovná interpretace tohoto ustanovení by tak vedla k absurdním závěrům, 

umocněným blízkostí přestupkového a trestního práva. Tak například obránce bránící se 

nepřiměřeným způsobem by tak mohl být shledán odpovědným za přestupek, zatímco 

jiný obránce bránící se v jiné situaci rovněž nepřiměřeně (avšak nikoli zcela zjevně 

nepřiměřeně) způsobu útoku by nemusel být shledán vinným spácháním trestného činu. 

Takovýto přístup k interpretaci nutné obrany v přestupkovém právu by byl jistě 

nespravedlivý, protiprávní
104

 a tím pádem i neudržitelný. Otázka interpretace nutné 

obrany v přestupkovém právu však patří k těm sporným otázkám nutné obrany, na které 

soudní praxe již nalezla přesvědčivou odpověď a bude ještě v následujících kapitolách 

pojednána. 

4.2.2 Zákon č. 40/1964 Sb. 

Pro úplnost je potřeba ještě stručně zmínit, že rovněž OZ obsahuje, kromě ustanovení 

o svépomoci též úpravu nutné obrany. Občanský zákoník zejména upravuje 

soukromoprávní důsledky nutné obrany (ve smyslu odpovědnosti za škodu), 

když stanoví, že „Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti 

hrozícímu nebo trvajícímu útoku.“105
 Dále potom OZ dodává, že „O nutnou obranu 

nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.“106 Jak vidno, ani OZ 

                                                   

103
 Takto novelu chápe i soudní praxe, Cf. kapitolu 3.2.3 této práce. 

104
 Takovýto přístup k výkladu nutné obrany by dle mého názoru odporoval například rovnosti v právech, 

deklarované v čl. 1LZP. 

105
 § 418, odst. 2 OZ. 

106
 § 418, odst. 2 OZ. 



36 

 

nereflektuje poslední vývoj zákonné úpravy nutné obrany v trestním právu a i v tomto 

případě by tak bylo možné dovodit z doslovného výkladu bizarní závěry.
107

 

Jak je patrno, český právní řád obsahuje hned několik různých úprav nutné obrany, 

což je řešení, které nejenže není úplně elegantní, ale co je horší, neprospívá právní 

jistotě. Je sice pravda, že například v komentářové literatuře
108

 panuje široká shoda 

na tom, že nutnou obranu v OZ je třeba vykládat jednotně s trestněprávním pojetím 

nutné obrany a je rovněž pravda, že s diferencí mezi úpravou v PřZ a tr. zákoníku se 

vyrovnala judikatura (jak bude ještě popsáno dále), nicméně od běžného občana lze 

těžko očekávat studium komentářové literatury či judikatury. Bude li-se chtít občan 

seznámit alespoň se zněním některých relevantních zákonů, existence tří různých úprav 

nutné obrany k jeho právní jistotě jistě příliš neprospěje. Celá situace je o to více 

zarážející, o co zbytečnější jsou vlastní úpravy nutné obrany v právních předpisech 

jiných právních odvětví, nežli je odvětví práva trestního. Problémy, které může přinést 

taková úprava odlišná od úpravy v tr. zákoníku, jsou nastíněny výše. Použije-li se však 

úprava shodná jako v tr. zákoníku, vzniká riziko opomenutí případných novelizací tr. 

zákoníku. Jsem tak toho názoru, že nejlepším řešením by bylo použití prostého odkazu 

na definici nutné obrany v tr. zákoníku. Bohužel je třeba ještě poznamenat, že již platný 

NOZ obsahuje opět vlastní úpravu nutné obrany
109

 a to opět odlišnou od všech úprav, v 

této kapitole zmíněných. 

                                                   

107
 K tomuto tématu Cf. např. KRÁLÍK, M. Nutná obrana v občanském a trestním právu aneb meze 

interpretace v právu.  Právní rozhledy, 2000, č. 1. 

108
 Cf. ŠVESTKA Jiří, SPÁČIL Jiří, ŠKÁROVÁ Marta, HULMÁK Milan a kolektiv Občanský zákoník I, 

II, 2. vydání, Praha 2009, 2321 s. či např. komentář k OZ v právní databázi ASPI. 

109
 § 2905, NOZ zní: „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající 

protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že 

napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně 

nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.“ Zajímavý 

je zejména § 2907 NOZ, který zní následovně: „Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, 
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Kapitola 5. Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 

Meritem této práce je následující pojednání o některých sporných otázkách nutné 

obrany v judikatuře. Pro účely takového pojednání o sporných otázkách nutné obrany 

v judikatuře je třeba nejprve vysvětlit, co se v této práci rozumí spornými otázkami 

nutné obrany v judikatuře. Totiž, vzhledem k právní úpravě trestního řízení, neshledává-

li orgán činný v trestím řízení, s ohledem na průběh vyšetřování, pochybností či sporů 

o nutné obraně, a vyhodnotí-li tedy obranné jednání jako nutnou obranu, není následně 

důvodu, aby byl takový čin projednáván soudem. Kuchta například shrnuje: 

„…ne každý případ nutné obrany se dostane před soud. Zde se řeší jen případy 

nejspornější, většina ostatních se před soud nedostane vůbec, neboť se řeší 

již v předsoudním stadiu a hlavně se zde rozhoduje, zda bude vůbec v takových 

případech vůbec zahájeno trestní stíhání a podána obžaloba“ 
110

 A contrario je tak 

možné dovozovat, že v jakémkoli případu, ve kterém jde o to, zda se jednalo o nutnou 

obranu či nikoli, který se dostal až k soudu (tím spíše pokud se dostane až k NS ČR, 

NSS ČR či ÚS ČR), se zřejmě někdy v průběhu trestního řízení objevily nějaké sporné 

otázky, jinak by se případ před soud pravděpodobně nedostal. 

V této práci jsou však sporné otázky nutné obrany chápány v poněkud užším smyslu. 

Práce se totiž zaměřuje zejména na takové sporné otázky nutné obrany, 

na které sice pouhý text zákona neposkytuje dostatečnou odpověď, ale lze na ně nalézt 

přesvědčivou odpověď v soudní praxi
111

. Pozornosti této práce samozřejmě nemohou 

uniknout ani některé aktuální sporné otázky nutné obrany, na něž judikatura prozatím 

neposkytuje úplně přesvědčivou odpověď, a to například proto, že mezi NS ČR a NSS 

ČR nepanuje úplná shoda o dané otázce
112

. Jiným příkladem potom mohou být sporné 

                                                                                                                                                     

anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné 

nebezpečí.“ 

110
 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 10. 

111
 Tak například otázka subsidiarity nutné obrany, viz dále. 

112
 Například otázka zásahu revizora či pracovníka soukromé bezpečnostní agentury, viz dále. 
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otázky nové, které jsou rozhodovány příliš krátce a stabilitu judikatury v daných 

otázkách tak ještě nemohl prověřit čas.
113

 

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že těžištěm této práce je judikatura a práce tak zcela 

záměrně opomíjí některé otázky, které uvažuje a často i přesvědčivě řeší právní věda, 

avšak v judikatuře buď nejsou příliš frekventované, anebo dosud nebyly soudy řešeny 

vůbec. Typicky proto, že situace, které by vyvolaly nutnost jejich soudního řešení, 

nastávají sporadicky nebo dosud vůbec nenastaly. 

Protože se soudní praxe potýká se skutečnými případy, které přináší nekonečně 

rozmanitá realita každodenního života, je jasné, že počet sporných otázek nutné obrany 

v judikatuře je značný a jejich výčet nebude nikdy úplně uzavřen. Věnovat se každé 

jediné sporné otázce nutné obrany, kterou by bylo možné rozeznat v soudní praxi 

by tak v rámci této práce nebylo ani reálné. Tato práce tak na podobné ambice úmyslně 

rezignuje a namísto toho se soustředí na ty sporné otázky nutné obrany, které autor 

považuje za zajímavé, aktuální či literaturou opomíjené. 

Při vyhledávání sporných otázek nutné obrany a při zobecňování odpovědí, které na tyto 

sporné otázky poskytuje soudní praxe, je však stále třeba mít na paměti, že, slovy 

Púryho: „… posuzování podmínek nutné obrany vyžaduje přísně individuální přístup, 

a proto bývá jakékoli zobecnění mnohdy velmi obtížné. Ostatně i z toho důvodu jsou 

často právní věty publikovaných judikátů k nutné obraně poměrně kasuistické 

nebo alespoň formulovány tak, aby stanovily určité pravidlo, od kterého se lze 

v konkrétním případě odchýlit.“114 

                                                   

113
 Příkladem lze uvést otázku automatických obranných zařízení, viz dále. 

114
PÚRY, František. Souhrn aktuální judikatury – V. Nutná obrana v trestním právu. Trestněprávní revue, 

2007, č. 8. 
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5.1 Nutná obrana v přestupkovém a trestním právu 

Jak již bylo výše popsáno, úprava nutné obrany v trestním a přestupkovém právu 

se značně liší. Lze shrnout, že hlavní odlišností obou úprav je míra požadované 

přiměřenosti obrany, přičemž nutná obrana dle tr. zákoníku je k obránci 

benevolentnější, neboť klade menší nároky na přiměřenost nutné obrany. Doslovný 

výklad této diference by potom vedl, jak je nastíněno výše, k situacím a závěrům, které 

by byly absurdní, nespravedlivé, protiprávní a tím pádem také neudržitelné. 

Sporná otázka výkladu diferencí úprav nutné obrany v trestním a přestupkovém právu 

je naštěstí z těch otázek, na které již judikatura našla odpověď. Za určité vyjádření 

nutnosti jednotného pojetí nutné obrany je možné považovat již názor vyjádřený roku 

1965 ve zhodnocení praxe, projednaném a schváleném plénem NS ČSR. V tomto 

materiálu NS ČSR jasně deklaroval, že „… čin provedený v nutné obraně není trestným 

činem a nemůže být postižen trestem ani jinou sankcí.“115 

5.1.1 Sjednocující judikát NSS ČR 

Za klíčový pro řešení této sporné otázky je však možno považovat teprve
116

 judikát
117

 

NSS ČR z roku 2008. V posuzovaném případě byl obránce shledán odpovědným 

za spáchání přestupku proti občanskému soužití a to za jednání, které spočívalo 

v obraně proti útoku opilého útočníka, kterému zkroutil ruku za záda a pak mu bránil 

v pohybu přibližně 20 minut do příjezdu policejní hlídky. Právě posouzení tohoto 

jednání, tedy bránění v pohybu klečením na zádech do příjezdu policie bylo předmětem 

právního sporu, který nakonec řešil NSS ČR a to poté, co je jinak vyhodnotily správní 

orgány a jinak krajský soud. Při posuzování této události NSS ČR potom narazil mimo 

                                                   

115
 NS ČSR, Pls 5/65,[II/1965 tr.] 

116
 I NSS ČR v tomto judikátu konstatuje, že „Zjevná disproporce mezi doslovnou interpretací úpravy 

nutné obrany v trestním zákoně a v zákoně o přestupcích se zatím nesetkala s větší doktrinální ani 

judikatorní odezvou “ 

117
 NSS ČR 1 As 35/2008. 
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jiné na spornou otázku interpretace rozdílů úprav nutné obrany v trestním a 

přestupkovém právu. NSS ČR v této souvislosti odkazuje na doktrinální závěry o 

nutnosti vztažení trestněprávního pojetí nutné obrany i na právo přestupkové, přičemž 

cituje například Kuchtu
118

. 

NSS ČR ve své argumentaci neopomíjí ani možné absurdní důsledky doslovného 

výkladu předmětné divergence. Připomíná však nutnost hodnotového zabarvení práva, 

v tomto případě nutnost preference obránce před útočníkem. NSS ČR tak konstatuje, 

že nelze připustit, aby posouzení nutné obrany záviselo na tom, zda se obránce měl 

dopustit trestného činu nebo přestupku. Připomíná také, že v momentě útoku, 

nemusí být obránci vůbec zřejmé, podle jaké úpravy by mělo být jeho jednání 

posuzováno a shrnuje, že „Rozdílné pojetí institutu nutné obrany v situaci, 

kdy při trvání útoku není vůbec jasné, jak se bude útok dále vyvíjet a jak bude jednání 

obránce kvalifikováno, by vedlo k neakceptovatelnému oslabení práva oběti na obranu 

před útokem, a tak by i podporovalo protiprávní jednání“119
.  

NSS ČR také vychází ze zásady jednoty právního řádu a připomíná, že již dříve 

opakovaně judikoval, že: „Právní řád, založený na principech jednoty, racionality a 

vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přináší imperativ stejného náhledu 

na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech 

či dokonce odvětvích.“120
V této souvislosti NSS ČR upozorňuje též na shodné 

stanovisko ÚS ČR: „Právní řád, byť vnitřně diferencovaný, tvoří jednotu a jako s 

takovým je třeba s ním zacházet při aplikaci jednotlivých ustanovení a institutů…“121
 

Z výše popsaných východisek NSS ČR již je zřejmé, že NSS ČR v tomto rozhodnutí 

zaujal ohledně divergence trestněprávní a přestupkové úpravy nutné obrany jasné 

                                                   

118
 Cf. KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. 

119
 NSS ČR 1 As 35/2008. 

120
 NSS ČR, 2 Afs 81/2004  

121
 ÚS ČR, I. ÚS 558/01. 
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stanovisko, totiž že nutnou obranu dle PřZ je třeba vždy vykládat se zřetelem na 

trestněprávní úpravu nutné obrany. 

Tento komplexní judikát tak pro nutnou obranu přináší dalekosáhlé důsledky, 

příznivé pro obránce. Eliminuje totiž vznik výše nastíněných absurdních, 

nespravedlivých a protiprávních situací. Rovněž v zásadě snímá z obránce potenciální 

břímě hodnocení svého obranného jednání a přizpůsobování přiměřenosti své obrany 

přestupkové či trestněprávní povaze takového jednání. 

Dalším, dosud pravděpodobně nediskutovaným dopadem tohoto judikátu, je možné 

faktické rozšíření okruhu chráněných zájmů z pohledu obránce. Je to totiž otázkou, 

zda v rámci jednoty právního řádu a stejného nazírání na obdobné instituty bude třeba 

nejen vykládat nutnou obranu ve smyslu PřZ se zřetelem k její úpravě v tr. zákoníku, 

ale zda bude podobný výklad možný i vice versa. Totiž, zbývá ještě jedna absurdní 

situace. Obrana jednáním, kterým se měl obránce dopustit trestného činu, proti útoku 

na zájem chráněný toliko zákonem (tedy dle definice v PřZ), nikoli však trestním 

zákonem (dle definice v tr. zákoníku)
122

. Zůstává tedy otázkou, zda je možné zmíněný 

judikát chápat též jako rozšíření okruhu chráněných zájmů pro nutnou obranu v trestním 

slova smyslu. Dovozování takového závěru by však již bylo vlastně extenzivním 

výkladem extenzivního výkladu (ve formě zmíněného judikátu).  

                                                   

122
 Je však třeba poznamenat, že takový zájmů, které nejsou chráněny trestním zákonem nebude mnoho, 

neboť jak říká Šámal v ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s, 

„Ochranu, kterou uvedeným zájmům poskytuje trestní zákoník, však je třeba chápat druhově 

(kvalitativně), nikoli z hlediska intenzity (kvantitativně), a to zejména tam, kde je ochrana trestním 

zákoníkem podmíněna určitou kvantitativně vyjádřenou hranicí (např. škodou nikoli nepatrnou 

u některých majetkových trestných činů nebo intenzitou zranění či onemocnění u ublížení na zdraví), 

a proto je možno jednání v nutné obraně při dodržení jejích podmínek použít při ochraně zájmu 

jako takového, tedy např. při ochraně zdraví bez ohledu na to, zda z útoku hrozí těžká újma na zdraví, 

ublížení na zdraví nebo jen drobná újma na zdraví, neboť jinak by bylo nutno toto zvažovat před vlastním 

jednáním v nutné obraně, což samozřejmě s ohledem na povahu přímo hrozícího útoku není možné.“ 
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5.2 Otázka proporcionality nutné obrany 

Sporná otázka uplatnění proporcionality v nutné obraně patří k důležitým otázkám 

nutné obrany v judikatuře. V první řadě je však třeba vymezit, že přiměřeností 

se nerozumí totéž, co proporcionalitou. Dolenský například uvádí, že „Nauka rozlišuje 

přiměřenost jako poměr intenzity útoku a obrany, na rozdíl od proporcionality, 

jež je vztahem mezi škodou z útoku hrozící a v obraně způsobenou.“123
 

Nazírání soudní praxe na požadavek proporcionality nutné obrany prošel poměrně 

zajímavým vývojem. Tak například již v roce 1953 se v judikátu krajského soudu 

objevuje teze, že „…podmínkou přiměřenosti obrany není naprostá úměrnost mezi 

zájmem napadeným a zájmem obranou poškozeným (proporcionalita).“124 

Z tohoto přístupu, který se objevuje častěji, lze cítit prostor ponechaný pro jinou 

než úplnou proporcionalitu. V roce 1958 však jiný krajský soud ve svém judikátu 

již tvrdí, že proporcionalita není podmínkou nutné obrany, aniž připouští nějaké 

výjimky či omezené pojetí proporcionality.
125

 

V roce 1965 potom NS ČSR zaujímá stanovisko, že „u nutné obrany se nevyžaduje 

přiměřenost obrany ve smyslu naprosté proporcionality mezi významem ohroženého 

společenského vztahu a vztahu dotčeného. … Zákon to zdůrazňuje slovy "... 

zřejmě nepřiměřená...". Proto 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.“126
Opět tedy zůstává prostor 

pro proporcionalitu, tentokrát nikoli jinou než úplnou, ale pro jinou než naprostou, 

což je v zásadě totéž. Tuto omezenou proporcionalitu potom NS ČSR přibližuje pomocí 

                                                   

123
 DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.). Bulletin advokacie, 1994, č. 1. 

124
 Tehdejší Krajský soud Praha, 10 Tk 352/52. 

125
 Krajský soud v Ostravě, 4 To 181/57, [R 19/1958 tr.] 

126
 NS ČSR, Pls 5/65. 
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hrubého nepoměru. Je však třeba říci, že v literatuře je možné najít i jiné chápaní tohoto 

stanoviska. Dolenský například uvádí, při úvahách o novelizaci tr. zákona zákonem 

č. 290/1993, při komparaci s německým pojetím proporcionality nutné obrany že 

„…u nás to dosud bylo hledisko rovnocenné hledisku nepřiměřenosti“127
, přičemž však, 

upozorňuje, že například Solnař
128

 považuje požadavek proporcionality za zeslabený. 

K výše uvedenému stanovisku NS ČSR potom Dolenský dovozuje
129

, že NS ČSR 

požaduje zřejmý nepoměr v obou směrech, přičemž z textu vyplývá, že Dolenský má 

těmito směry na mysli přiměřenost a proporcionalitu. 

I v letech  následujících
130

 se soudní praxe drží tohoto přístupu, tedy přístupu, 

který by se dal stručně formulovat například tak, že se u nutné obrany nevyžaduje úplná 

proporcionalita, ale mezi škodou obranou způsobenou a škodou hrozící nesmí být hrubý 

nepoměr. Za poněkud problematické však lze označit některé
131

 judikáty současné, 

z nichž lze příkladem uvést judikát NS ČR z roku 2010, ve kterém NS ČR konstatuje, 

v návaznosti na pojednání o intenzivním excesu: „To však neznamená, že mezi útokem 

a obranou musí existovat proporcionalita tzn. nevyžaduje se, aby intenzitě použitého 

útoku odpovídala i míra intenzity obrany.“132
 Zde tedy NS ČR používá pojem 

proporcionality naprosto jinak, než jak jej ve vztahu k nutné obraně chápe právní teorie 

a dosavadní judikatura. 

Dalo by se tedy opatrně zobecnit, zejména s výhradou uvedených recentních 

problematických judikátů, že judikatura v otázkách proporcionality nutné obrany 

                                                   

127
 Dolenský v DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskusi.Bulletin 

advokacie. 1994, č. 1. 

128
, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. 

. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, [942] s. ISBN 978-802-5440-339. 

129
 Dolenský v Dolenský v DOLENSKÝ, Adolf. Nová koncepce nutné obrany (§ 13 tr. zák.) k diskusi. 

Bulletin advokacie. 1994, č. 1. 

130
 Příkladem lze uvést NS SSR, 3 Tz 13/70, [R 49/1970 tr.]. 

131
 Např. NS ČR, 6 Tdo 69/2010 či NS ČR, 5 Tdo 162/2007. 

132
 NS ČR, 6 Tdo 69/2010-II. 
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je poměrně ustálená, proporcionalitu u nutné obrany připouští jen ve velmi omezené 

míře, a to jako určitou korekci přiměřenosti v extrémních situacích. Šámal tento přístup 

například popisuje slovy: „Škoda způsobená v obraně může být větší než škoda z útoku 

hrozící, nesmí tu však být zcela mimořádný nepoměr (např. usmrcení zloděje, 

šlo-li o drobnou krádež)“133
. 

  

                                                   

133
ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s. 
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5.3 Subsidiarita nutné obrany 

Podobně jako v případě již pojednané proporcionality, i subsidiarita je atributem 

vlastním institutu krajní nouze. Ohledně subsidiarity potom v případě nutné obrany 

platí, že se nevyžaduje vůbec. Tak například Vanduchová, Novotný a kol. uvádějí, že: 

„Na rozdíl od krajní nouze není jednání v nutné obraně podmíněno požadavkem 

subsidiarity. Při splnění všech ostatních podmínek je tak možno čelit útoku jednáním 

v nutné obraně i tehdy, bylo-li reálně možné vyhnout se útěkem nebo přivoláním 

pomoci. Uplatňuje se zásada: Nikdo není povinen ustupovat 

před bezprávím.“134
Podobně například Šámal: „Podmínkou § 29, o nutné obraně, 

není skutečnost, že útok nebylo možno odvrátit jinak. U nutné obrany není tedy 

podmínkou její subsidiarita.“135
 

Z judikatury je potom možné zmínit například judikát již z padesátých let minulého 

století, ve kterém krajský soud konstatuje, že „ … 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 …“136. V judikátu Městského soudu v 

Praze z devadesátých let je potom možné číst: „Podmínkou ustanovení § 13 tr. zák. , o 

nutné obraně, není skutečnost, že útok nebylo možno odvrátit jinak. Obránce není 

povinen ustupovat před neoprávněným přímo hrozícím nebo trvajícím útokem na zájem 

chráněný trestním zákonem.“137
 Či „Jednání v nutné obraně je právem občana a je na 

něm, zda se rozhodne pro obranu nebo pro jiné východisko (např. přivolání policie, 

útěk apod.)“138
v judikátu NS ČR z roku 2001. Lze poukázat také na názor NSS ČR, 

který v jednom ze svých judikátů například zcela jednoznačně shrnuje, že: 

                                                   

134
 NOVOTNÝ, Oto; Marie VANDUCHOVÁ a kol. Trestní právo hmotné. 5., jubilejní, zcela přeprac. 

vyd. Praha: ASPI, 2007, 555 s., str. 274. ISBN 978-807-3572-587. 

135
ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s 

136
 Krajský soud v Ostravě, 4 To 181/57, [R 19/1958 tr.]. 

137
 Městský soud v Praze, 7 To 202/94, [R 47/1995 tr.]. 

138
 Nejvyšší soud, 4 Tz 284/2001, [T 331.] 
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„Důležitý rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí spočívá mj. v nutnosti trvat 

na podmínce subsidiarity u krajní nouze … kterážto podmínka v případě nutné obrany 

neplatí.“
139

 

Jak vidno, lze zobecnit, že judikatura přistupuje k otázce subsidiarity nutné obrany 

naprosto stejně, jako literatura, tedy tento požadavek u nutné obrany odmítá. 

Lze také říci, že v rozhodování této sporné otázky panuje v soudní praxi dlouhodobá 

kontinuita a judikaturu je tak v této otázce možno označit za ustálenou. 

Přesto se zejména NS ČR stále potýká s případy
140

, kdy bylo nižšími soudy či dokonce 

ministrem spravedlnosti
141

 argumentováno subsidiaritou chybně. Úvaha o požadavku 

subsidiarity nutné obrany se také objevily v souvislosti se spornou otázkou 

automatických obranných zařízení, která bude ještě dále pojednána. 

  

                                                   

139
 NSS ČR, 1 As 35/2008. 

140
 Lze uvést například NS ČR 5 Tdo 162/2007. 

141
 Cf. podkapitolu 5.6.2. 
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5.4 Intenzita obrany vůči intenzitě útoku 

Sporná otázka dovoleného vzájemného poměru intenzity obrany a intenzity útoku 

je otázkou pro nutnou obranu naprosto klíčovou, a to zejména proto, že tento poměr 

vytváří z podstatné části přiměřenost obrany. Šámal tak uvádí, že „Přiměřenost obrany 

se posuzuje především z hlediska intenzity obou akcí…“142
 Nejen tento poměr intenzit 

je samozřejmě třeba brát při posuzování přiměřenosti nutné obrany v úvahu. 

Solnař
143

 uvádí příkladem také místo útoku, psychický stav bránícího se atp. 

Důležitost těchto dalších okolností při posuzování nutné obrany však bude pojednána 

v kapitole následující. Otázka dovoleného poměru intenzity obrany a útoku však není 

jen důležitá, je také zajímavá, neboť její řešení v judikatuře prodělalo významný vývoj 

směrem k výraznější preferenci obránce. 

Významným impulsem, který určil trend vývoje judikatury, byla samozřejmě výše 

pojednaná novela tr. zákona, provedená zákonem č. 290/1993 Sb., která přinesla 

formulaci nutné obrany, která přetrvala i v tr. zákoníku, a která je soudní praxí chápána 

jako výzva k větší benevolenci směrem k obránci.
144

 Soudní praxe tak mimo jiné přijala 

za svou tezi, která á contrario vyplývá z této novelizované formulace nutné obrany, 

totiž, že nutná obrana může být zjevně nepřiměřená
145

. Tuto tezi potom soudní praxe 

rozvádí například tak, že „Nepoměr obrany a útoku musí být očividný a mimořádně 

hrubý.“146 „…zákon připouští, aby obránce použil i podstatně důraznějšího prostředku 

než útočník…“147
 

                                                   

142
ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s., str. 405. 

143
, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. 

c . Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, [942] s. ISBN 978-802-5440-339., str. 122. 
144

 Cf. kapitola… 

145
 Příkladem lze uvést NS ČR, 7 Tdo 272/2006; NS ČR, 5 Tdo 162/2007 či NS ČR, 6 Tdo 1347/2008. 

146
 ÚS ČR, II. ÚS 317/01, [SR 12/2002 str. 76]. 

147
 NS ČR 7 Tdo 461/2004, [T 698]. 
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S těmito závěry úzce souvisí i pro obránce velice důležitá
148

 teze, totiž, že intenzita 

obrany může být silnější než intenzita útoku.
149

 Tento názor vyjadřuje například 

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky již v roce 1983, když ve zprávě 

trestního kolegia uvádí, že „Obrana musí být tak intenzívní, aby útok odvrátila, tedy 

musí být silnější než útok. Nesmí však být přehnaná.“150
 Tuto tezi respektuje i judikatura 

současná
151

, a respektuje ji i ÚS ČR, který jasně deklaroval, že „Intenzita obrany, má-li 

být způsobilá odvrátit útok, může být zásadně silnější než intenzita útoku. Obrana však 

nesmí být zcela zjevně, přehnaně silnější, než je třeba k odvracení útoku.“152
V souladu 

s výše popsaným trendem určeným zákonem č. 290/1993 Sb. se potom tato teze v 

judikatuře někdy ještě upřesňuje, například tak, že „…obránce může k odvrácení útoku 

použít i citelně důraznějšího prostředku, něž jakým je veden útok.“
153

Či „je zjevné, že 

obrana musí být, má-li být způsobilá k jistému odvrácení útoku bez rizika pro 

napadeného, silnější než útok. Nesmí být však zcela zjevně (mimořádně hrubě, naprosto 

jednoznačně) přehnaná.“154
 

Tyto závěry jsou také ve shodě s literaturou, například Šámal shrnuje: „Z povahy věci 

vyplývá, že obrana musí být tak intenzivní, aby útok jistě a bez rizika pro napadeného 

odvrátila, tj. musí být silnější než útok, avšak nesmí být zcela zjevně přehnaná“155
. 

Lze tak uzavřít, že na spornou otázku dovoleného poměru intenzity obrany a útoku 

nabízí současná judikatura přesvědčivou odpověď. 

                                                   

148
Výhodou této teze je, že je pro případné obránce srozumitelná, na rozdíl třeba od teze, která se objevila 

v judikatuře prvorepublikové, totiž, že „jen taková obrana je potřebná a přípustná, která je ve správném 

poměru k útoku“ (NS ČSR, Zm III 222/34). 

149
 Někdy se v judikatuře objevuje dokonce, že intenzita obrany musí být silnější než intenzita útoku, 

o tom by se však dalo polemizovat a výraz „může“ tedy považuji za vhodnější. 

150
 Nejvyšší soud Československé socialistické republiky, Tpj 59/83. 
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Příkladem lze uvést NS ČR, 6 Tdo 1347/2008, [R 13/2010 tr.] či NSS ČR 1 As 35/2008. 
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 NS ČR, 6 Tdo 69/2010. 
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5.5 Komplexní posuzování přiměřenosti nutné obrany 

Jednou z důležitých otázek přiměřenosti obrany je otázka, co vše je třeba při posuzování 

přiměřenosti nutné obrany brát v úvahu, z jakých hledisek ji posuzovat. Již v roce 1956 

NS ČSR upozorňuje, že „Pre posudzovanie primeranosti obrany treba uvážiť všetky 

okolnosti prípadu, t. j. celú situáciu, v ktorej sa odohrával útok i obrana.“156
 

V roce potom 1970 tehdejší NS SSR judikoval, že „Primeranosť obrany treba 

posudzovať so zreteľom na všetky okolnosti prípadu.“
157

, přičemž soud v daném případě 

bere v úvahu například věk obránce a útočníka či fyzickou sílu, agresivitu a pověst 

útočníka. Stejný postoj, tedy komplexní posuzování přiměřenosti nutné obrany, 

potom zaujímá i NS ČR, který na zmíněné rozhodnutí z roku 1970 často odkazuje.
158

 

O důležitosti komplexního posuzování přiměřenosti nutné obrany se zmiňuje rovněž 

literatura. Solnař tak například, při pojednání o rozdílech mezi proporcionalitou 

a přiměřeností, uvádí: „Přiměřenost naproti tomu není poměr mezi těmito zájmy, nýbrž 

mezi jednáním zaměřeným k obraně a způsobem útoku (zejména též podle povahy 

užitých prostředků, místa útoku, psychického stavu bránícího se, síly a obratnosti 

útočníka, stupně pravděpodobnosti škody atd.)“159
 

5.5.1 Případ střelby v Tanvaldu 

Jakkoli jsou předmětem této práce zejména soudní rozhodnutí, svou vypovídající 

hodnotu mohou mít i některé případy, u nichž státní zástupce došel k přesvědčení, 

že se skutečně jednalo o nutnou obranu a obžalobu nepodal. Takovým případem 

je například velice aktuální
160

 případ střelby v Tanvaldu. Tento případ je významný 

                                                   

156
 NS ČSR, 2 Tz 109/56. 

157
 NS SSR, 3 Tz 13/70, [R 49/1970 tr.]. 

158
 Například v usnesení 5 Tdo 1447/2007 či 6 Tdo 69/2010. 

159
, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. 

c . Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, [942] s. ISBN 978-802-5440-339. Str. 122. 

160
 K události došlo 1.1.2012.  
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rovněž tím, že, jak bude ještě vysvětleno dále, dokládá význam judikatury pro praxi 

státních zastupitelství při řešení otázek nutné obrany. K události došlo po silvestrovské 

noci, kolem půl druhé hodiny ranní, tedy ještě za tmy, v okrajové části Tanvaldu. Jan S., 

důchodce, se vracel po silvestrovských oslavách pěšky domů. Nedaleko jeho domu jej 

pak míjeli dva romští mladíci, ve věku 22 a 24 let. Jeden z mladíků do Jana S. nejprve 

vrazil ramenem, když se míjeli, poté se oba mladíci otočili, Jana S. doběhli a vyzbrojeni 

loveckým nožem jej napadli. V průběhu tohoto napadení byl Jan S. sražen na zem 

a teprve na zemi tasil legálně nesenou
161

 pistoli, přičemž jednoho útočníka zastřelil 

a druhého postřelil.
162

 

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, 

následně rozhodl
163

, mimo jiné na základě rozsáhlého dokazování provedeného 

policií
164

, že jednání Jana S. bylo nutnou obranou. Bradáčová
165

poté toto rozhodnutí 

vysvětlovala mimo jiné slovy: „Intenzita obrany, a tedy přiměřenost obrany intenzitě 

útoku, není totiž závislá na použitém prostředku, ale na tom, za jakých okolností 

a jak tento prostředek obránce použije.“166
Dále pak uvedla: „Použití střelné zbraně 

proti útočníkovi ozbrojenému nožem či jiným tupým předmětem, za předpokladu 

                                                   

161
 Má se zde na mysli nošení ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b, zákona č. 119/2002, o zbraních. 

162
 Informace o případu uvedené v tomto odstavci pocházejí z otevřených zdrojů, Cf. Ani jsem nevěděl, 

že to byli Romové, říká střelec z Tanvaldu. KARÁSKOVÁ, Ivana. MAFRA A.S. Idnes.cz [online]. 2012 

[cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-strelcem-z-tanvaldu-dab-

/domaci.aspx?c=A120828_125141_liberec-zpravy_alh; Střelba v Tanvaldu? Nutná obrana, posoudil 

státní zástupce. KARÁSKOVÁ, Ivana. ČTK. Denik.cz [online]. 2012 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/z_domova/strelba-v-tanvaldu-nutna-obrana-posoudil-statni-zastupce-20120618.html. 

163
 Pro pořádek dodejme, že proti tomuto rozhodnutí byla podána stížnost, kterou Vrchní státní 

zastupitelství zamítlo. Cf. Střelec z Tanvaldu stíhán definitivně nebude, obvinění hrozí postřelenému. 

HORÁČEK, Aleš. MAFRA A.S. Idnes.cz [online]. 2012 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/strelba-v-tanvaldu-0ns-/krimi.aspx?c=A120824_123050_liberec-zpravy_alh. 

164
 Došlo například k výslechu svědka či k rekonstrukci.  

165
 JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., byla v té době náměstkyní krajského státního zástupce.  

166
 BRADÁČOVÁ, Lenka. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM. Tisková 

zpráva. 18.6.2012. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303. 

http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-strelcem-z-tanvaldu-dab-/domaci.aspx?c=A120828_125141_liberec-zpravy_alh
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-strelcem-z-tanvaldu-dab-/domaci.aspx?c=A120828_125141_liberec-zpravy_alh
http://www.denik.cz/z_domova/strelba-v-tanvaldu-nutna-obrana-posoudil-statni-zastupce-20120618.html
http://zpravy.idnes.cz/strelba-v-tanvaldu-0ns-/krimi.aspx?c=A120824_123050_liberec-zpravy_alh
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303
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převahy útočníků a dalších okolností, které situaci doprovázely (odlehlost místa, tma, 

kluzký terén, výrazně mladší útočníci, jeden z útočníků ozbrojen, přepad ze zálohy, větší 

počet útočníků či osob, od kterých se připojení k útoku dalo očekávat, následně 

blokování v nevýhodné pozici vleže na zádech či na boku) a svědčily o  vážnosti útoku, 

kdy střelci nezbyla žádná jiná varianta efektivní obrany, vykazuje znaky nutné 

obrany.“167
 Krajský státní zástupce tedy posoudil okolnosti případu komplexně, 

přičemž mimo svou argumentaci opřel mimo jiné o ustálenou judikaturu.
168

 

Tento případ tedy velmi dobře ilustruje význam judikatury ve věcech sporných otázek 

nutné obrany pro praxi orgánů činných v trestním řízení, zejména státních zástupců, a 

dokládá tak závěry učiněné v kapitole 5 této práce. 

Lze tedy uzavřít, že z ustálené judikatury lze ve shodě s literaturou vyvodit jasný závěr 

o nutnosti komplexní posuzování přiměřenosti nutné obrany, který se logicky projevuje 

i v praxi státních zástupců. Z okolností, které je třeba při komplexním posuzování 

přiměřenosti nutné obrany brát v potaz, je možné zmínit např.: místo útoku, 

použité prostředky útoku, počet útočníků, jejich agresivita, fyzický i psychický stav 

obránce, jeho věk, denní doba atd. Tyto, na první pohled možná samozřejmě znějící 

požadavky, na hodnocení přiměřenosti nutné obrany, ve strohé zákonné úpravě 

výslovně stanoveny nejsou. Je tak přínosem právě soudní praxe, že tato kritéria 

hodnocení přiměřenosti nutné obrany jsou široce přijímána. Podobně jako u jiných 

sporných otázek nutné obrany, se nabízí úvahy de lege ferenda, například zda by 

podobné zpřesňující teze, které nabízí judikatura, neměly být přímo součástí dikce 

příslušných zákonných ustanovení – například v zájmu lepší srozumitelnosti práva 

pro široké vrstvy obyvatelstva, pro které může seznámení se s judikaturou představovat  

nemalý problém. V těchto souvislostech potom bez zajímavosti, že v historii již jednou 

požadavek na komplexní hodnocení nutné obrany v zákoně výslovně uveden byl, 

                                                   

167
 BRADÁČOVÁ, Lenka. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM. Tisková 

zpráva. 18.6.2012. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303. 

168
 BRADÁČOVÁ, Lenka. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM. Tisková 

zpráva. 18.6.2012. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303. 

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=25&o=15&k=303
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a to v zákoně č. 117/1852 ř. z., jak je popsáno v kapitole o historickém vývoji nutné 

obrany. 

5.6 Nutná obrana se zbraní 

Nutná obrana se zbraní patří mezi nejcitlivější sporné otázky nutné obrany. Je tomu tak 

jistě proto, že citlivou otázkou je již samotné držení či dokonce nošení zbraní občany. 

Z hlediska soudní praxe by však použití zbraně v nutné obraně, a to jakékoli, 

nemělo být klíčovou otázkou, při posuzování nutné obrany. Soud by měl, jak bylo 

popsáno v předešlých kapitolách, posuzovat, zda bylo obranné jednání v zákonných 

mezích a toto by měl soud, jak již bylo řečeno, posuzovat pokud možno komplexně 

a s důrazem na subjektivní pohled obránce. Ohledně použití zbraně by potom mělo 

platit, že její použití obráncem by mělo být toliko jednou z okolností, 

střípkem do mozaiky tvořící přiměřenost nutné obrany. Slovy judikátu NS SSR z kraje 

osmdesátých let lze potom doplnit, že: „Intenzita obrany, a teda primeranosť obrany 

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

sa použije.“169
Přesto však nutné obraně nelze upřít určitá specifika a tím pádem 

i specifické sporné otázky. Proto bude nutná obrana pojednána jako samostatné téma, 

nikoli jako podotázka přiměřenosti nutné obrany. 

5.6.1 Pojem zbraně v právním řádu ČR 

Právní řád ČR poskytuje více legálních definicí zbraně. ZZ rozumí zbraní zbraň 

střelnou
170

. Tr. zákoník naproti tomu stanoví, že zbraní se zásadně rozumí „…cokoli, 

čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.“171
 Tuto definici bude, pokud nebude 

stanoveno jinak, respektovat i tato práce. Je potřeba poznamenat, že oproti běžnému 

významu slova, kdy se „zbraní“ rozumí zpravidla nástroj, přístroj, zařízení, stroj atp., 

                                                   

169
 NS SSR, 5 Tz 143/79. 

170
 §1, odst. 1, ZZ. 

171
 § 118, tr. zákoník.  
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je výše uvedené pojetí zbraně výrazně širší. Příkladem lze uvést psa, který útočí 

na základě pokynu (poštvání) člověka. V odborné literatuře
172

, ale i v soudní praxi 

panuje široká shoda o tom, že takový pes bude zbraní. Příkladem lze citovat z judikátu 

NS ČR, ve kterém stojí: „Způsob, jímž tak učinil, spočíval v použití násilí, jímž je i 

poštvání psa, navíc s výslovným pokynem k útoku. Za daných souvislostí je třeba psa 

považovat za zbraň, neboť jeho prostřednictvím se útok proti tělu policistů stal 

důraznějším…“173
 Jiným příkladem, pro účely nutné obrany podobně typickým, je 

vrhání kamenů. NS ČR jasně judikoval, že: „Útok vedený házením kamenů s cílem 

zasáhnout a zranit napadenou osobu je útokem se zbraní…“174 

5.6.2 Použití zbraně proti neozbrojenému útočníkovi 

Navzdory častému přesvědčení občanů o tom, že zákon a soudy chrání a upřednostňují 

pachatele trestné činnosti na úkor občanů, kteří by se jim bránili
175

, není tomu tak. 

Jasným dokladem může být soudní praxe v případech nutné obrany se zbraní v ruce 

a to dokonce i proti neozbrojenému útočníkovi. Zejména vzhledem k výše zmíněným, 

soudy široce akceptovaným tezím, tedy zejména, že nutnou obranu je třeba hodnotit 

komplexně a zvažovat tak veškeré relevantní okolnosti nutné obrany, že je třeba brát 

v úvahu subjektivní pohled obránce a že obrana, aby byla účinná, musí mít větší 

intenzitu nežli útok, nelze vyloučit takové jednání, kdy se obránce brání se zbraní 

neozbrojenému útočníkovi a přitom jde o jednání v mezích nutné obrany. Pouhý fakt 

použití zbraně proti neozbrojenému útočníkovi tedy ještě nezakládá „zcela zjevnou 

nepřiměřenost“. Již v roce 1970 tak lze v judikátu NS SSR nalézt konstatování:  

                                                   

172
 Cf. KUCHTA, Josef. Nutná obrana. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 218 s. str. 78. 

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, 895 s. str. 

250. ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s., str. 402. 

173
 NS ČR, 7 Tdo 628/2007. Obviněný se hájil tím, že pes útočil sám. Bylo ale dokázáno, že dal psovi 

výslovný pokyn slovy, „Trhej, trhej“. 

174
 NS ČR, 3 Tdo 840/2006-I, [R 48/2007 tr.]. 

175
 Cf. podkapitolu 2.3 této práce.  
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„Primeranosť obrany treba posúdiť so zreteľom na všetky okolnosti prípadu 

a na vybočenie z medzi nutnej obrany nemožno usúdiť len z toho, že napadnutý sa bránil 

zbraňou proti neozbrojenému útočníkovi, vekove podstatne mladšiemu, 

fyzicky silnejšiemu a známemu svojou agresívnosťou.“176
 

Tato teze je pak soudní praxí široce akceptována až do současnosti. Příkladem tak lze 

uvést následující případy: „Samotná skutečnost, že obránce použije proti 

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

nepřiměřenou způsobu útoku.
177

“ Konstatoval Městský soud v Praze v právní větě 

rozhodnutí, kterým zamítl odvolání státního zástupce proti rozsudku obvodního soudu. 

Obvodní soud zprostil obžaloby ženu, která se nožem bránila neozbrojenému napadení 

ze strany jejího otce. Otec ji začal rdousit a žena se bránila tím způsobem, že jej bodla 

kuchyňským nožem do břicha. Z významných okolností, které vzal soud v úvahu, 

když rozhodl, že se jednalo o nutnou obranu a odvolání státního zástupce proti 

zprošťujícímu verdiktu je tedy nedůvodné, lze zmínit například: útočník byl fyzicky 

zdatnější, podnapilý, rdoušení může již při malé intenzitě způsobit smrt, útok byl 

nečekaný, žena měla dle posudku sklony ke zkratkovitému jednání atd.  

5.7 Nutná obrana se střelnou zbraní 

Jakkoli jsou samozřejmě střelné zbraně podmnožinou zbraní v obecném slova smyslu, 

pojednaných výše, jsou také obranným prostředkem velice specifickým. Sporné otázky, 

které jejich použití v nutné obraně může vyvolávat, si tak zaslouží pojednání v rámci 

vlastní podkapitoly. V úvodu pojednání o použití střelných zbraní
178

 v nutné obraně, 

                                                   

176
 NS SSR, 3 Tz 13/70, [R 49/1970 tr.] 

177
Městský soud v Praze, 7 To 202/94, [R 47/1995 tr.]. 

178
 Pro účely pojednání o použití střelných zbraní v nutné obraně, je třeba tento pojem vysvětlit. 

Tato práce se drží terminologie ZZ, jehož slovy je „střelná zbraň“ zbraní, „… u které je funkce odvozena 

od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou 

vzdálenost.“ Takovou energií může být například energie mechanická (podkategorie střelných zbraní - 

mechanické zbraně, např. kuše), energie stlačeného plynu (podkategorie střelných zbraní – plynové 
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je třeba poznamenat, že právní řád ČR s použitím střelné zbraně v situacích nutné  

obrany výslovně počítá. ZZ totiž jako jednu ze skupin zbrojního průkazu
179

 upravuje 

skupinu E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.
180

 

5.7.1 Obrana střelnou zbraní proti neozbrojenému útočníkovi 

Jak bylo již uvedeno výše, soudní praxe dovozuje, že samotné použití zbraně proti 

neozbrojenému útočníkovi ještě nevede samo o sobě k závěru vybočení z mezí nutné 

obrany. V recentní judikatuře lze potom vysledovat rozvinutí této teze i pro použití 

zbraně střelné, a to dokonce i pro případy, kdy takto dojde k usmrcení útočníka.  NSS 

ČR tak v jednom ze svých judikátů konstatuje, že: „V závislosti na konkrétních 

okolnostech případu není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany jednání osoby, 

která reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným použitím střelné 

                                                                                                                                                     

zbraně, např. vzduchovka, častým omylem je potom řazení plynových pistolí mezi plynové zbraně – 

plynové pistole jsou zbraněmi expanzními) či chemická energie (podkategorie střelných zbraní – palné 

zbraně – typicky pistole, revolvery, pušky, plynové pistole atd.). 

179
 Zde je potřeba poznamenat, že ZZ je v otázkách terminologie nutné obrany zajímavým způsobem 

nekonzistentní. Použití fráze „ochrana života, zdraví či majetku“, například v samotném označení skupiny 

E, lze ještě chápat, neboť jí, při vědomí určité zkratky (oproti zájmům chráněným trestním zákonem 

v případě nutné obrany a krajní nouze), lze rozumět pojem, který zastřešuje nutnou obranu a krajní nouzi. 

Dokonce lze dovodit, že okruh situací spadající pod tuto frázi („ochrana života, zdraví či majetku“) bude 

mnohem širší nežli okruh situací nutné obrany a krajní nouze. Ona zmíněná nekonzistentnost však 

spočívá v nedůsledné práci s těmito pojmy. ZZ tak například mezi oprávněními držitele zbrojního 

průkazu stanoví, že „Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v 

místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná 

o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.“ Mezi povinnostmi držitele zbrojního průkazu 

však již stanoví povinnost „ … neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze 

nebo nutné obrany…“ Při striktně formalistickém přístupu, by někdo mohl snadno dovodit, že 

v případech excesivní nutné obrany držitel zbrojního průkazu takovou povinnost mít nebude, ačkoli 

střílet, dle ZZ, mohl (jakkoli se v tomto případe vyloženě nabízí použití analogie a minori ad maius, na 

závěru o nekonzistentní práci s pojmy v ZZ to příliš nemění). 

180
 § 16, odst. 2, písm. e) ZZ. 
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zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.“181
 V rozhodovaném případě se jednalo 

o velice specifickou situaci, kdy byl obránce nečekaně napaden kopy a údery 

do obličeje, když seděl ve svém automobilu, tento automobil byl obklopen společníky 

útočníka a útočník se snažil obránce okénkem vytáhnout ven z automobilu. 

V průběhu útoku také útočník opakovaně vyhrožoval obránci, že jej zabije. 

Obránce tedy použil střelnou zbraň, přičemž útočníka těžce zranil, následkem čehož 

později útočník zemřel. I v tomto případě vzal NS ČR při svém posuzování v úvahu 

subjektivní hledisko obránce a posuzoval celou situaci komplexně. NS ČR tak uznal, 

že jednání obránce bylo jednáním v mezích nutné obrany. 

V jiném judikátu
182

 NS ČR posuzoval případ, kdy obránce sice použil střelnou zbraň 

proti neozbrojeným útočníkům, avšak tito útočníci obránce již krátce před posuzovanou 

situací napadli, byli opilí, nereagovali na celkem pět varovných výstřelů a k obránci se 

stále blížili. NS ČR vzal také v úvahu, že k jednomu výstřelu došlo až z bezprostřední 

vzdálenosti a k dalšímu výstřelu došlo v situaci, kdy byl již obránce sražen k zemi. NS 

ČR tak vyhodnotil jednání obránce jako nutnou obranu. Z argumentace NS ČR je třeba 

opět vyzdvihnout komplexní přístup k hodnocení obranného jednání a setrvání na tezi 

o absenci požadavku subsidiarity u nutné obrany. 

5.7.2 Použití střelné zbraně proti jiné než střelné zbrani 

Připouští – li judikatura možnost obrany střelnou zbraní proti neozbrojenému 

útočníkovi, je zřejmé, že by neměla vylučovat použití střelné zbraně proti útoku 

vedeném zbraní, která je méně účinná nežli zbraň střelná. Z recentní judikatury 

lze uvést například případ, ve kterém se obránce bránil přímo hrozícímu útoku dvou 

útočníků, z nichž jeden byl vyzbrojen kulečníkovým tágem, druhý nožem. Trestní 

stíhání obránce bylo nejprve zastaveno okresním státním zastupitelstvím. Proti tomuto 

usnesení však podal tehdejší ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. 
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 NS ČR 1 Tzn 25/97, R 14/1999. 
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 NS ČR 7 Tdo 461/2004, [T 698]. 
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Ministr tak například upozorňoval, že obránce mohl utéct či dovozoval nepřiměřenost 

nutné obrany tvrzením, že ono kulečníkové tágo nemohlo ani při jeho případném užití 

(ke kterému však nedošlo), způsobit obviněnému žádnou závažnější újmu na zdraví. 

K tomuto tvrzení lze na okraj poznamenat, že tehdejšímu ministru spravedlnosti 

evidentně chyběla představivost. NS ČR tuto stížnost pro porušení zákona odmítl 

a argumentoval zejména výše pojednanou tezí, totiž, že obrana, aby byla účinná, 

musí být intenzivnější nežli útok: „Kdyby obviněný střílel na poškozené bez úmyslu 

poškodit jejich zdraví, jak požaduje ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení 

zákona, velice těžko by se jim ubránil, když je od útoku neodradily ani varovné výstřely 

do země a do vzduchu.“183
 Na tomto případu je tak možné rovněž vhodně demonstrovat 

aplikaci výše pojednané, judikaturou formulované teze o vztahu intenzity obrany 

a útoku. NS ČR při rozhodování tohoto případu také opět upozornil na judikaturou 

obecně přijímaný závěr, totiž, že u nutné obrany se nevyžaduje subsidiarita. 

5.7.2.1 Střelná zbraň jako zbraň působící na dálku  

V souvislosti s použitím střelné zbraně v nutné obraně proti útoku jinou zbraní, 

je potřeba ještě dodat, že existují případy, kdy je třeba v rámci komplexního hodnocení 

nutné obrany zohlednit, že použití střelné zbraně je jediným možným obranným 

prostředkem. Střelná zbraň má totiž tu výhodu, že působí na dálku a představuje tak 

vhodný (a v některých případech tedy zároveň i jediný možný) obranný prostředek. 

Tak například v případu, kdy útočníci házeli po obránci se značnou intenzitou kameny 

o velikosti schopné obránce usmrtit, kdy útočníky nezastavil ani varovný výstřel, 

a kdy obránce jednoho z útočníků zastřelil, rozhodl NS ČR, že jednání obránce bylo 

v mezích nutné obrany a vzal přitom v úvahu i ten fakt, že hozený kámen nejenže 

je zbraní, ale je zbraní působící na dálku, stejně jako střelná zbraň: „Útok byl veden 

kameny (tedy za pomoci zbraně podle § 89 odst. 5 tr. zák.), v intenzitě způsobilé přivodit 

zranění napadeného, a současně byl prováděn na určitou vzdálenost. To znamená, 
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že za dané situace byla jediným použitelným a zároveň účinným prostředkem 

k odvrácení útoku na dálku střelná zbraň – pistole, kterou měl obviněný u sebe.“184 

V souvislosti se zmínkou o střelné zbrani jakožto o zbrani působící na dálku, 

je třeba rovněž podotknout, že z této vlastnosti střelné zbraně také vyplývá, že nechá -li 

obránce útočníka k sobě příliš přiblížit, střelná zbraň může ztratit podstatnou část 

své taktické výhodnosti. Toto pak, v souvislosti s typicky smrtícími účinky střelné 

zbraně, činí střelnou zbraň pro některé obranné situace naprosto nevhodnou. 

Zejména pro situace, kdy je sporné, zda již útok přímo hrozí, útočník se k obránci 

přibližuje a obránce použije střelnou zbraň pouze jako hrozbu s úmyslem útočníka 

zastavit. Jednak se tím obránce připravuje o moment překvapení pro případ, 

kdy by skutečně potřeboval vystřelit. Jednak pokud tento obráncův úmysl z jakéhokoli 

důvodu selže, tedy hrozícího útočníka nezastaví nebo dokonce vyprovokuje 

a tento se bude k obránci nadále přibližovat, střelné zbraně nedbaje, může se obránce 

dostat do obtížně řešitelné situace. Hrozí mu totiž, že když k sobě nechá hrozícího 

útočníka přiblížit, může mu útočník zbraň vzít. Jiným nebezpečím je, že obránce, 

vědom si této hrozby, zpanikaří a střelnou zbraň použije. Postřelení či zastřelení 

útočníka v takové situaci, tedy v situaci, kdy dojde k zastřelení zatím ještě hrozícího 

útočníka poté, co střelná zbraň selhala jako hrozba, může
185

 být hodnoceno 

jako excesivní nutná obrana. Lze tak uzavřít, že obránci se střelnou zbraní nelze 

doporučit použití střelné zbraně jako hrozby, tím spíš, není-li připraven zvládnout 

situaci, kdy střelná zbraň jako hrozba nezafunguje. 
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 NS ČR, 3 Tdo 840/2006-I, [R 48/2007 tr.] 
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 Cf. Idnes. ČTK. Idnes/Brno a jižní Morava: Soud potvrdil prchlivci 12,5 roku za střelbu na 

provokující bezdomovce [online]. 2012 [cit. 2012-09-09]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/za-postreleni-

bezdomovcu-v-brne-si-muz-odsedi-12-5-roku-za-mrizemi-p82-/brno-

zpravy.aspx?c=A120516_123522_brno-zpravy_bor 

http://brno.idnes.cz/za-postreleni-bezdomovcu-v-brne-si-muz-odsedi-12-5-roku-za-mrizemi-p82-/brno-zpravy.aspx?c=A120516_123522_brno-zpravy_bor
http://brno.idnes.cz/za-postreleni-bezdomovcu-v-brne-si-muz-odsedi-12-5-roku-za-mrizemi-p82-/brno-zpravy.aspx?c=A120516_123522_brno-zpravy_bor
http://brno.idnes.cz/za-postreleni-bezdomovcu-v-brne-si-muz-odsedi-12-5-roku-za-mrizemi-p82-/brno-zpravy.aspx?c=A120516_123522_brno-zpravy_bor


59 

 

5.7.3 Varovný výstřel 

Jednou z mnoha okolností, kterou orgány činné v trestním řízení a soudy mohou brát 

v úvahu v rámci výše popsaného komplexního posuzování přiměřenosti nutné obrany, 

je, v případech použití střelné zbraně, vypálení varovného výstřelu či výstřelů. 

Na prvním místě je třeba poznamenat, že varovný výstřel po střelnou zbraní se bránícím 

obránci zákon ani ustálená judikatura zásadně nevyžadují. Je však třeba zdůraznit, 

že přítomnost varovného výstřelu zpravidla vypovídá o defensivních úmyslech obránce 

a může přispět, v rámci onoho komplexního posuzování nutné obrany k závěru o její 

přiměřenosti či naopak o excesivní nutné obraně. To, že soudy se touto otázkou 

zabývají a přičítají přítomnost varovného výstřelu obránci takříkajíc k dobru, 

jinými slovy, že přítomnost varovného výstřelu je jednou z těch okolností, které v rámci 

komplexního hodnocení přiměřenosti nutné obrany, svědčí právě ve prospěch obránce, 

lze doložit například na následujících případech: 

Již v roce 1935 NS ČSR při rozhodování případu překročení mezí nutné obrany 

poukázal na to, že „… obžalovaný byl by mohl odstrašit poškozeného od dalšího útoku 

holí nebo výstřelem do vzduchu a nebylo potřebné, aby střelil poškozeného 

do břicha.“186 V případu, kdy byl obránce pronásledován útočníky ozbrojenými tágem 

a nožem, kteří mu vyhrožovali zásahem do tělesné integrity, a kdy obránce takové 

útočníky postřelil, vyzdvihuje NS ČR v judikátu vypálení varovných výstřelů slovy: 

„Obviněný navíc poškozené varoval, a to střelbou do země a do vzduchu před tím, 

než střílel proti nim.“187
 V již zmíněném judikátu o střelbě proti házení kamenů NS ČR 

vyzdvihuje význam varovného výstřelu takto: „… nejde o vybočení z mezí nutné obrany 

podle § 29 TrZ, pokud napadený 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 
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 NS ČSR, Zm III 222/34. 
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 NS ČR, 4 Tz 284/2001, [T 331]. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5rhm2lomvxhs&conversationId=1197135
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neúčinných výstražných výstřelů.“188 To, že soud v tomto případu přikládá vypálení 

varovných výstřelů mimořádný význam, je jasně patrné z toho, že soud mezi 

okolnostmi podporujícími závěr o nutné obraně, právě okolnost vypálení varovných 

výstřelů uvádí slovy: „zvláště když“. 

Je také třeba dodat, že varovný výstřel má i svůj nepochybný taktický význam, 

může pomoci získat pozornost okolí a tím pádem zvýšit šance, že někdo přijde 

na pomoc, ale také, že budou existovat svědci následujících událostí. Může ale útočníka 

též vystrašit pouhou hlasitostí či jej odstrašit od pokračování v útoku, 

jakožto přesvědčivá deklarace obranných záměrů a možností obránce. Závěrem je nutné 

poznamenat, že varovný výstřel, zejména tedy kam jej zamířit, je otázkou značně 

problematickou
189

, v mnoha situacích je pak možnost použít varovný výstřel použít 

naprosto vyloučena. Řešení takových otázek by však již překračovalo téma této práce.  

5.7.4 Zvláštní schopnosti střelce 

Zajímavou spornou otázkou nutné obrany, je relevance střeleckých schopností střelce 

při posuzování podmínek nutné obrany. Tedy například, zda obránce absolvoval 

nějakou formu střeleckého výcviku, zda se jedná o profesionálního střelce, 

zda se věnuje střelbě závodně či ze zájmu
190

. Zda se tak jedná například o policistu, 

profesionálního vojáka, myslivce či sportovního střelce. U podobných osob je možné 
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 NS ČR, 3 Tdo 840/2006-I, [R 48/2007 tr.]. 

189
 Zejména v zastavěných oblastech i zem tvoří pevné povrchy, od kterých se projektil může odrazit a 

zasáhnout kromě útočníka a obránce rovněž nezúčastněné osoby. Ani střelba do vzduchu není zcela bez 

rizika – Cf. How dangerous is celebratory gunfire? Legions of victims know but cannot tell. SAMPLE, 

Ian. GUARDIAN NEWS AND MEDIA LIMITED. Theguardian [online]. 2011 [cit. 2012-08-31]. 

Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/24/how-dangerous-is-celebratory-

gunfire?INTCMP=SRCH 

190
 Lze ale také uvažovat rozdíly mezi obráncem, který je držitelem zbrojního průkazu (a který nutně 

musel prokázat schopnost přesné střelby alespoň na určité úrovni v rámci zkoušek, jejichž složení je 

podmínkou vydání zbrojního průkazu) a mezi obráncem, který držitelem zbrojního průkazu není a který 

nemusí vůbec schopen přesné střelby. 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/24/how-dangerous-is-celebratory-gunfire?INTCMP=SRCH
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v situacích nutné obrany uvažovat různé specifické aspekty jejich obrany. 

Policista může být trénovaný k použití jiných donucovacích prostředků, než-li střelné 

zbraně, může být trénován k použití varovného výstřelu, bude pravděpodobně seznámen 

s možnými následky střelných poranění na různých částech těla; profesionální voják 

může mít v důsledku svého povolání vypěstované různé specifické reflexy či návyky, 

kterých se bude v situacích nutné obrany obtížně zbavovat, sportovní střelec bude 

pravděpodobně disponovat větší schopností přesné střelby atp. Je přitom dále k  úvaze, 

zda by podobné specifické schopnosti případného obránce měly v konkrétních 

případech vypovídat spíše ve prospěch přiměřenosti nutné obrany či naopak 

ve prospěch intensivního excesu. Lze předpokládat, že tyto schopnosti, pokud se jimi 

soud bude zabývat, budou uvažovány v rámci již pojednaného komplexního posuzování 

nutné obrany. Lze si tak jistě představit situaci, kdy nebude profesionálnímu vojákovi 

přičítáno k tíži, že v nutné obraně jednal takříkajíc automaticky a vystřelil vícekrát 

rychle za sebou a bez varovného výstřelu. Z druhé strany si lze jistě představit, 

že pokud úspěšný sportovní střelec zasáhne útočníka například vícekrát do hlavy z malé 

vzdálenosti, nebude znít úplně přesvědčivě jeho tvrzení, že mířil na například na nohy.  

Jakkoli by se snad mohlo zdát, že se již jedná o absurdní rozvíjení úvah o nutné obraně, 

spornou otázka specifických střeleckých schopností obránce se v judikatuře skutečně 

vyskytuje. Tak například již v roce 1935 NS ČSR konstatoval, při rozhodování případu, 

ve kterém se hajný bránil střelbou proti neozbrojenému útočníkovi, že „Obžalovaný 

jako polní hajný musel vědět jakým způsobem může se přiměřeně bránit proti 

podobnému útoku, jakému byl vystavený ze strany poškozeného.“191
V jiném, relativně 

nedávném judikátu, který se týkal případu, kdy se střelnou zbraní bránil výsadkář se 

zkušenostmi ze zahraničních bojových misí, NS ČR poukazuje právě na zvláštní 

schopnosti obránce a vyčítá krajskému soudu, že tuto otázku zanedbal. Krajský soud 

totiž ohledně zvláštních bojových schopností obránce konstatoval, že kromě 

výsadkářského výcviku, neabsolvoval žádný speciální výcvik týkající se sebeobrany, 
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bojových umění či střelby. Takovéto konstatovaní je samozřejmě úsměvné, neboť jak 

správně poznamenává NS ČR: „… právě takovýmto specializovaným výcvikem je právě 

výcvik paradesantní, standardně zaměřený na extrémně náročnou průpravu zvlášť 

vybraných psychicky i fyzicky odolných vojáků, určených k záškodnickým úkolům, v 

jejichž rámci je významná část výcviku věnována právě boje muže proti muži192, či 

likvidaci nepřítele pomocí různých technik zabíjení. V každé armádě světa jde o elitní 

bojové jednotky, proto po vojenských misích UNPROFOR a IFOR mohl obviněný 

pokračovat v další vojenské činné službě v Brigádě rychlého nasazení.“193
 Ohledně 

schopnosti přesné střelby potom NS ČR v této souvislosti dále uvádí, že: „Při 

hodnocení subjektivní stránky jednání obviněného J. Š. nebyly doceněny jeho střelecké 

schopnosti, ve vztahu k nim bude nutno obezřetně hodnotit původní závěr nalézacího 

soudu, že totiž šlo o náhodné výstřely, případně nemířené výstřely, neboť do těchto úvah 

musí být zahrnuta skutečnost, že obviněný vystřelil celkem 5x, z toho v 4 případech byla 

vždy zasažena horní část těla poškozených“194. 

Na základě uvedených judikátů by se zdálo, judikatura si zvláštních schopností obránce 

bránícího se střelnou zbraní všímá a dokonce, že v takových případech na obránce klade 

vyšší nároky. Proti takovému závěru však lze argumentovat například judikátem
195

, 

který je novější, než-li výše zmíněný judikát, ve kterém se jednalo o případ 

profesionálního vojáka bránícího se střelnou zbraní a ve kterém se NS ČR faktem, 

že se jednalo o profesionálního vojáka, vůbec nezabýval. Vzhledem k malé četnosti 

podobných případů tak zatím nelze hovořit o ustálené judikatuře a s případnými 

obecnými závěry je na místě určitá opatrnost. Přesto se však jistě jedná o spornou 
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 V této souvislosti je potřeba vyzdvihnout erudici NS ČR, která se v tomto případě, kromě zcela 

správného věcného postřehu, projevuje též použitou terminologií (např. boj muže proti muži vs. 

sebeobrana a bojová umění uváděná krajským soudem v kontextu výcviku vojáka). 
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 NS ČR 8 Tz 217/99. 
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otázku, která může mít zejména v rámci již popsaného komplexního posuzování nutné 

obrany svůj význam. 

5.7.5 Přesnost střelby 

V souvislosti s pojednanou přesností střelby v případě osob se zvláštními střeleckými 

schopnostmi, se logicky nabízí otázka, jaké nároky klade soudní praxe na přesnost 

střelby v nutné obraně u běžných občanů. Analogicky k varovnému výstřelu je možné 

dovodit, že soud, případně již orgány činné v trestním řízení, budou hodnotit střelbu 

vedenou mimo vitální zóny útočníka pro obránce příznivěji, jakkoli, 

stejně jako u varovného výstřelu, zákon ani judikatura toto výslovně nevyžadují. 

Střelba na jiného člověka, v situaci vlastního napadení, je pro běžného občana jistě 

mimořádně psychicky náročná situace a bylo by tak nerozumné požadovat v takových 

případech od obránce naprosto precizní střelbu. Tak například NS ČR v jednom ze 

svých judikátů
196

 uvádí, že jakkoli měl obránce vědět, vzhledem k poloze a vzdálenosti 

útočníka, že jej velice pravděpodobně zasáhne do míst na těle, kde jsou umístěny 

životně důležité orgány
197

, je potřeba vzít v úvahu další významné skutečnosti, 

zejména psychický stav obránce během oné události. NS ČR tak vzal v úvahu například 

                                                   

196
 NS ČR, 1 Tzn 25/97, [R 14/1999 tr.] 

197
 V tomto kontextu má svou relevanci rovněž například judikát ÚS ČR, III. ÚS 1076/08, [144/2008 

USn.]. V tomto judikátu ÚS ČR odmítá úvahy obvodního soudu, který (v 4 T 199/2006) dovodil, že 

střelec nejednal v nutné obraně a který se snažil dovodit úmysl střelce podle zamíření střelby. Obvodní 

soud tvrdí, že „…jedním z výstřelů ho zasáhl do břicha, čímž mu způsobil poranění velké předstěny, 

svrchní vrstvy příčného tračníku a poranění břišní stěny, přičemž, pokud by zasáhl břišní orgány – 

zažívací trubici, pak by existovalo riziko rozvoje břišní infekce a sepse a při zasažení jater či sleziny, tj. 

orgánů topograficky blízkých střelnému kanálu, by hrozilo krvácení a šok, tj. vážná porucha zdraví, též s 

hrozbou smrti, čehož si obviněný musel být vědom vzhledem k průstřelu přední levé části břišní stěny, kde 

se nachází životně důležité orgány…“ S tímto myšlenkovým postupem ÚS ČR nesouhlasí, když tvrdí, že 

„K výstižnému popisu úmyslu nestačí konstatování obsažené ve skutkové větě výroku odsuzujícího 

rozsudku, že obviněný „použil ... neoprávněně ... pistoli ... a jedním z výstřelů ho zasáhl do břicha ..., čímž 

mu způsobil poranění ..., čehož si musel být vědom ...“. Stejnými slovy by totiž mohl být popsán i skutek, 

který by byl spáchán toliko z vědomé nedbalosti.” 
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znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, který svědčil o panické 

reakci obránce v situaci pocitu ohrožení vlastního života. Dále potom vzal NS ČR v 

úvahu prokázanou chaotičnost střelby, ale také rozpor mezi očekávaným zastavovacím 

účinkem použité ráže a skutečným zastavovacím účinkem v tomto konkrétním případě 

(útočník pokračoval v útoku). Jinými slovy, NS ČR vzal v úvahu i takovou okolnost, 

jako byl strach obránce a jeho panika v situaci, kdy jeho zbraň nezafungovala dle jeho 

představ. 

Tento případ tak výborně ilustruje nejen nároky na střelce v obranné situaci – tedy fakt, 

že zamíření střelby soudy berou v úvahu, ale zejména určitý korektiv nároků 

na zamíření střelby v podobě výše popsaných zásad komplexního posuzování 

přiměřenosti nutné obrany, ale rovněž důrazu na subjektivní hledisko obránce. 

5.7.6 Nutná obrana střelnou zbraní v německé judikatuře 

V kontextu výše pojednané sporné otázky problematiky použití střelných zbraní v nutné 

obraně, ale též v kontextu již pojednané otázky právního vědomí v otázkách nutné 

obrany, nebude od věci velice stručně zmínit pojetí některých aspektů nutné obrany 

střelnou zbraní, v německé judikatuře. 

Výše nastíněné otázky vícenásobných výstřelů v podobě návyku vojáka se BGH dotýká 

například v judikátu
198

, ve kterém hodnotí případ obrany zkušeného sportovního střelce 

velkorážní pistolí. BGH sice dovozuje, že obránce chtěl vystřelit v souladu s tím, 

jak trénoval, nejméně dvakrát a počítal přitom s usmrcením útočníka. Suchý tento 

judikát komentuje následovně: „Obžalovaný jako zkušený sportovní střelec musel si být 

následků svého jednání vědom a vše nasvědčuje tomu, že překročil meze nutné obrany 

úmyslně, když již předem zamýšlel vystřelit proti útočníkovi více než jednou“199
 

                                                   

198
BGH, 29.06.1994, 3 StR 628/93; k dispozici např. na 

https://www.jurion.de/de/document/show/0:330886,0/ 

199
 SUCHÝ, Oldřich. BGH (Spolkový soudní dvůr), rozsudek ze dne 29. 6. 1994 – 3.StR 628/93; 

dostupné v právní databázi Beck-online. 

https://www.jurion.de/de/document/show/0:330886,0/
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Lze tak vysledovat jistou paralelu s některými výše uvedenými judikáty z českého 

právního prostředí, která spočívá zejména ve zvýšených nárocích kladených na obránce 

se zvláštními střeleckými schopnostmi. 

Z judikatury BGH dále vyplývá, že smrtelné použití střelné zbraně může být jen 

posledním prostředkem nutné obrany a musí mu předcházet varovný výstřel 

(nebo obdobné méně nebezpečné použití zbraně). Sám BGH tak například konstatuje: 

„In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, 

daß der lebensgefährliche Einsatz einer Schußwaffe nur das letzte Mittel 

der Verteidigung sein kann. Grundsätzlich muß der Verteidiger - wenn eine bloß 

verbale Androhung von vornherein aussichtslos erscheint - vor dem tödlichen Schuß 

einen weniger gefährlichen Waffeneinsatz wie etwa einen ungezielten Warnschuß 

versuchen.“200
 Naproti tomu v české judikatuře je možné zachytit výslovnou formulaci 

opaku takového požadavku, a to v souvislosti s absencí požadavku subsidiarity nutné 

obrany: „Obranu proti útoku přímo hrozícímu nebo trvajícímu nelze tudíž považovat 

za nepřiměřenou jenom proto, že napadený … nezvolil mírnější možnou obranu, 

jež nevybočila ještě z mezí přiměřenosti.“201
 

Je tak možné shrnout, že navzdory rozšířenému skeptickému přístupu a 

navzdory zkresleným představám občanů české republiky
202

, při komparaci například 

                                                   

200
BGH, 21.03.2001, 1 StR 48/01, dostupný např. na: 

https://www.jurion.de/de/document/show/0:51720/?q=BGH++1+StR+48%2F01&sort=1; překlad autora 

práce: V judikatuře Spolkového soudního dvora se uznává, že smrtící použití střelné zbraně smí být až 

posledním prostředek obrany. V podstatě, obránce musí -pokud se pouhá slovní hrozba od jeví jako 

beznadějná-před smrtelným výstřelem použít zbraň méně nebezpečným způsobem, například vypálit 

varovný výstřel. 

201
 Krajský soud v Ostravě, 4 To 181/57, [R 19/1958 tr.]; V nedávném judikátu (NS ČR, 5 Tdo 162/2007, 

[T 984])je možné najít stejný přístup – NS ČR odmítá tvrzení Městského soudu v Praze o tom, že 

obránce: „… měl reálnou možnost vymanit se ze sevření poškozeného méně razantním způsobem, než bylo 

bodnutí poškozeného nožem.“, jako irelevantní, s odkazem na absenci požadavku subsidiarity u nutné 

obrany. 

202
 Cf. podkapitolu 2.3. 

https://www.jurion.de/de/document/show/0:51720/?q=BGH++1+StR+48%2F01&sort=1
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s německým právem ve výše popsaných aspektech, vyznívá nutná obrana dle českého 

práva pro obránce dokonce příznivěji. Nelze však samozřejmě vyloučit, 

že se v budoucnu česká judikatura některými závěry judikatury německé ve větší 

či menší míře inspiruje. 

5.8 Automatická obranná zařízení 

Otázka automatických obranných zařízení by sama o sobě vydala na samostatnou práci, 

ostatně, jako mnoho dalších sporných otázek nutné obrany. Je to však otázka poměrně 

aktuální a navíc již v této otázce stačila rozhodovací praxe soudů prodělat určitý vývoj. 

Lépe řečeno stále prodělává, neboť zatím zdaleka nelze mluvit o konstantní či ustálené 

judikatuře. I proto není možné spornou otázku automatických obranných zařízení v této 

práci opominout. 

Nastražení automatického obranného zařízení, je typickou situací, kterou přináší 

skutečný život, situací, která vlastně předbíhá vývoj práva, neboť platná právní úprava ji 

nepředvídá. Z toho vyplývá mimořádný význam judikatury v této otázce, 

jakkoli je třeba upozornit, že tato otázka neunikla ani pozornosti literatury.
203

 

Absence zákonné úpravy pak znamená rovněž absenci jakékoli zákonné definice 

automatických obranných zařízení. Jakkoli je obvykle používaná fráze, 

totiž „automatická obranná zařízení“, do velké míry sebevysvětlující, pro účely této 

práce se touto frází rozumí nástražný obranný systém, který se uvádí v činnost 

samočinně po vniknutí do chráněného objektu nebo po jiném narušení objektu. 

Jako příklad takového zařízení lze z české judikatury
204

 uvést například nastraženou 

                                                   

203
 Cf. III. Exkurz: Použití automatických obranných systémů in ŠÁMAL, Pavel. a kol. Trestní zákoník, 2. 

vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, 3614 s. či 

Dolenský,Adolf.aNovotný,František.Nutnáobranaaautomatickáobrannázařízení. Trestní právo,1998

, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. 

. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009, [942] s. ISBN 978-802-5440-339. 

204
 NS ČR, 6 Tdo 66/2007, [T 987] 
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výbušninu. NS ČR potom jako další možné podoby nástražného zařízení uvádí
205

 

příkladem samostříl, zapojení elektrického proudu do mříže či kovového oplocení 

nemovitosti, ale i určitý typ pasti. V zahraniční judikatuře se potom lze setkat například 

s nastraženou brokovnicí206. Spornou otázkou potom je, zda je možné považovat 

za nutnou obranu situaci, která spočívá v tom, že obránce preventivně v očekávání 

útoku nastraží zařízení a následně dojde ke konfrontaci útočníka se zařízením, 

již tedy bez přítomnosti obránce. 

5.8.1 Případ plzeňského důchodce a samostřílu 

Pravděpodobně prvním
207

 výskytem této otázky v české judikatuře byl případ
208

 z roku 

2004, ve kterém šlo o zařízení plzeňského invalidního důchodce. Zařízení mělo podobu 

několika samostřílů a bylo nastraženo k ochraně důchodcovy chaty, která byla již 

mnohokrát vykradena. Jelikož ani policie nebyla schopna důchodci v předchozích 

případech pomoci, důchodce ze zoufalosti vyrobil ony samostříly, z nichž jeden 

skutečně zafungoval a střelil do nohy osobu, která do chaty vnikla. 

Případ poté rozhodoval
209

 Okresní soud Plzeň-město, který sice uznal vinného trestným 

činem nedovoleného ozbrojování (a upustil od potrestání), avšak neshledal jej vinným 

trestným činem ublížení na zdraví. Okresní soud totiž šalamounsky dovodil, že se sice 

                                                   

205
 NS ČR, Tpjn 303/2008, [R 12/2010 tr.] 

206
KATKO v. BRINEY, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971) 

207
 Fakt, že se pravděpodobně jednalo o první výskyt této sporné otázky v judikatuře je důvod, proč je 

případ zmíněn, navzdory tomu, že jej rozhodoval pouze okresní soud. 

208
 Cf. Idnes.cz/zprávy: Samostříl na chatě vysloužil důchodci vinu, ale ne trest. MAFRA A.S. Idnes.cz 

[online]. 2005 [cit. 2012-10-01]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/samostril-na-chate-vyslouzil-

duchodci-vinu-ale-ne-trest-p2c-/krimi.aspx?c=A051209_095127_krimi_pat; či Idnes.cz/zprávy: Samostříl 

byl přiměřenou obranou majetku, stvrdil soud. MAFRA A.S. Idnes.cz [online]. 2006 [cit. 2012-10-01]. 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/samostril-byl-primerenou-obranou-majetku-stvrdil-soud-pil-

/krimi.aspx?c=A060328_205134_krimi_cen 

209
 Okresní soud Plzeň-město, 2 T 35/2005. 

http://zpravy.idnes.cz/samostril-na-chate-vyslouzil-duchodci-vinu-ale-ne-trest-p2c-/krimi.aspx?c=A051209_095127_krimi_pat
http://zpravy.idnes.cz/samostril-na-chate-vyslouzil-duchodci-vinu-ale-ne-trest-p2c-/krimi.aspx?c=A051209_095127_krimi_pat
http://zpravy.idnes.cz/samostril-byl-primerenou-obranou-majetku-stvrdil-soud-pil-/krimi.aspx?c=A060328_205134_krimi_cen
http://zpravy.idnes.cz/samostril-byl-primerenou-obranou-majetku-stvrdil-soud-pil-/krimi.aspx?c=A060328_205134_krimi_cen
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nejedná o nutnou obranu, ale jedná se o případ okolnosti vylučující protiprávnost, 

analogický k nutné obraně. 

5.8.2 Výbušné zařízení v Pardubicích 

Dalším případem, tentokrát ji rozhodovaným NS ČR, byl případ z Pardubic, rovněž 

z roku 2004, ve kterém opět majitel rekreačního objektu nastražil zařízení, tentokrát 

v podobě elektricky spouštěného výbušného systému vojenského původu. I toto zařízení 

zafungovalo a způsobilo zranění vniknuvší osoby, které vyústilo v amputaci části její 

nohy. 

Jednání obránce nejprve soud prvního stupně vyhodnotil
210

 jako trestný čin ublížení 

na zdraví, přičemž upustil od jeho potrestání. Proti tomuto rozhodnutí podal 

jak obránce, tak státní zástupce odvolání ke krajskému soudu, ovšem obě tato odvolání 

byla zamítnuta
211

. Toto zamítavé usnesení bylo opět jak obráncem, tak státním 

zástupcem napadeno dovoláním a případ tak skončil u NS ČR. Za zmínku přitom stojí, 

že obránce „…ve svém dovolání mimo jiné považuje za nesprávné právní posouzení 

skutku nebo jiné nesprávné hmotněprávní posouzení, pokud u  něj nebyly shledány 

důvody k použití ustanovení § 13 TrZ o nutné obraně či § 14 TrZ o krajní nouzi.“212
 

Této námitce však NS ČR nepřisvědčil a rozhodl, že se o nutnou obranu nejednalo, a to 

z několika důvodů.  

Jednak proto, že „…v případě obavy obviněného, byť prokazatelně jakkoliv důvodné, 

z narušení jeho pozemku a zejména vlastnictví, nešlo v jednání poškozeného J. P. 

o útok, který bezprostředně hrozil (tj. který by za hrozbou bez prodlení následoval) 

nebo trval.“213
 Tento závěr však není příliš přesvědčivý, judikatura naprosto jasně 

dovozuje, že útokem, proti kterému je přípustná nutná obrana, je i útok na majetek, 

                                                   

210
 Okresní soud v Pardubicích, 22 T 62/2005. 

211
 Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, 13 To 356/2006- 

212
 NS ČR, 6 Tdo 66/2007, [T 987]. 

213
 NS ČR, 6 Tdo 66/2007, [T 987]. 
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tím spíše na obydlí
214

. O tom, že takový útok proběhl, také není sporu – útokem byla již 

pouhá protiprávní přítomnost útočníka v objektu, o které, i vzhledem k následkům, 

nebylo pochyb. Z kontextu však vyplývá, že NS ČR hodnotil, zda tento útok přímo 

hrozil či probíhal nikoli ve vztahu ke spuštění zařízení, ale ve vztahu k jeho nastražení 

obráncem, což je přístup, který později sám NS ČR shledá jako nesprávný.
215

 

Druhak potom NS ČR při svém závěru o tom, že jednání obránce nebylo nutnou 

obranou, odkázal na předchozí názor krajského soudu na tuto otázku, se kterým se NS 

ČR ztotožnil. Krajský soud totiž ohledně možné aplikace ustanovení o nutné obraně 

poukázal na to, že obránce zvolil poměrně výrazně nepřiměřený prostředek, dále 

poukázal na jiné možné způsoby obrany (pevné dveře), ale také na výraznou závažnost 

způsobeného následku oproti chráněnému majetku omezené hodnoty, z čehož krajský 

soud dovodil, že se jednalo o způsob obrany zjevně nepřiměřený způsobu útoku a 

nejednalo se tak o nutnou obranu. K této argumentaci nelze nepodotknout, že krajský 

soud přiřkl nutné obraně jak požadavek na proporcionalitu (který se ale uplatňuje jen 

v krajních případech
216

), tak požadavek na subsidiaritu (který se neuplatňuje vůbec
217

). 

Z těchto dvou důvodů tedy NS ČR odmítl přisvědčit názorům o aplikaci nutné obrany 

nejen na tento případ, ale i na širší okruh podobných případů, což celkem 

nekompromisně vyjádřil v právní větě svého rozhodnutí: 

„Použije-li pachatel k ochraně svého majetku nástražný výbušný systém, 

který se aktivuje automaticky po vniknutí jiné osoby do určitého objektu 

(např. po otevření dveří) a jehož účinky způsobí újmu na zdraví osoby, která vnikla 

                                                   

214
 Například ÚS ČR, II. ÚS 317/01. 

215
 V NS ČR, Tpjn 303/2008, [R 12/2010 tr.]. 

216
 Cf. podkapitolu 5.2. 

217
 Cf. podkapitolu 5.3. 
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do objektu, nejsou splněny podmínky nutné obrany podle §  13 TrZ ani krajní nouze 

podle §  14 TrZ.“218
 

5.8.3 Převratné stanovisko NS ČR 

V tomto kontextu za převratné lze označit stanovisko trestního kolegia NS ČR, které 

bylo zaujato v souladu s ZSS, v souvislosti s projednáváním návrhu na publikaci výše 

popisovaného judikátu NS ČR, který se týkal výbušného zařízení v Pardubicích. 

V rámci projednávání publikace onoho judikátu totiž bylo předloženo trestnímu kolegiu 

NS ČR usnesení
219

 Krajského soudu v Plzni, ve kterém byl zaujat právní názor rozdílný 

od citovaného usnesení Nejvyššího soudu. 

V tomto usnesení totiž Krajský soud v Plzni v první řadě uvádí, že se v posuzovaném 

případě výbušného zařízení v Pardubicích, jednalo o útok na zájem chráněný trestním 

zákonem a to útok trvající, a to přesto, že zařízení bylo nastraženo v době, 

která samotnému útoku předcházela. Krajský soud dále akcentuje věk a fyzický stav 

obránce, stejně jako opakované předchozí vykrádání jeho chaty. Ohledně přiměřenosti 

potom krajský soud upozorňuje, že obránce zařízení nastražil tak, aby byl útočník pouze 

zraněn, nikoli usmrcen. Závěrem krajský soud dovozuje, že se jednalo o nutnou obranu.  

Jelikož ZSS umožňuje
220

 NS ČR vyžádat si před zaujetím stanoviska vyjádření 

správních úřadů a jiných orgánů, předsedů vrchních a krajských soudů a jiných 

fyzických nebo právnických osob, NS ČR tak učinil a vyžádal si vyjádření mimo jiné od 

Ministerstva spravedlnosti České republiky, Nejvyššího státního zastupitelství, předsedů 

vrchních a krajských soudů, všech českých právnických fakult či od České advokátní 

                                                   

218
 NS ČR, 6 Tdo 66/2007, [T 987] 

219
 Krajský soud v Plzni, 7 To 62/2006. 

220
 § 21, odst. 3, ZSS. 
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komory. Po zvážení všech těchto vyjádření přijal NS ČR stanovisko
221

, ve kterém 

konstatoval, že: 

Otázka použití automatických obranných zařízení v nutné obraně je spjata s otázkou 

preventivní nutné obrany, tedy jak uvádí NS ČR, přípravy k odvrácení útoku, který ještě 

přímo nehrozí, ale může být realizován v budoucnu, přičemž příkladem NS ČR uvádí 

opatření si střelné zbraně či psa. Toto NS ČR hodnotí jako jednání časté, nevyvolávající 

pochybnosti a nevylučující nutnou obranu, což dokládá také relevantní judikaturou. NS 

ČR sice upozorňuje, že takové jednání může samo o sobě tvořit dokonaný trestný čin 

(například nedovolené ozbrojování), aniž by vůbec došlo k nějaké obranné situaci, 

ale ohledně nutné obrany zdůrazňuje, že legálnost nebo nelegálnost držení prostředku 

použitého k obraně, nemá na posouzení naplnění podmínek nutné obrany vliv. 

NS ČR se rovněž vypořádává s výhradou, že obrana prostřednictvím automatického 

obranného zařízení je obranou předčasnou
222

 a nejde tedy o nutnou obranu, 

neboť útok ještě ani nehrozí. NS ČR totiž nesouhlasí s úvahami o extensivním excesu 

v souvislosti s instalací zařízení, upozorňuje totiž, že nutná obrana se realizuje 

či dokončuje až spuštěním zařízení, nikoli již instalací. Dovozuje tedy, 

že „Protože je tedy použitá obrana účinná teprve v okamžiku útoku jako bezprostřední 

reakce na něj, je časová podmínka nutné obrany splněna, pokud skutečně působí jen 

v době trvání tohoto útoku (nejde o tzv. exces extenzivní).“223
 

Ohledně přiměřenosti nutné obrany prostřednictvím automatických obranných zařízení 

je NS ČR v zásadě toho názoru, že pro ni platí obecné požadavky a teze, které pro 

nutnou obranu vyplývají z judikatury, přičemž uvádí mimo jiné zásadu komplexního 

posuzování nutné obrany, tezi, že intenzita obrany může být větší, než-li je intenzita 

                                                   

221
 NS ČR, Tpjn 303/2008, [R 12/2010 tr.] 

222
 Tedy s výhradou, o kterou sám NS ČR opíral své rozhodnutí ve výše popisovaném případu výbušného 

zařízení v Pardubicích. Cf.  

223
 NS ČR, Tpjn 303/2008, [R 12/2010 tr.]. 
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útoku
224

, absenci požadavku subsidiarity nutné obrany nebo zásadní připuštění obrany 

zbraní proti neozbrojenému útočníkovi, přičemž NS ČR považuje automatická obranná 

zařízení právě za zbraně. Fakt, že byla k nutné obraně použita automatická obranná 

zařízení, má dle NS ČR pro posuzování přiměřenosti nutné obrany jen ten význam, 

„že obránce z nich může usuzovat na schopnost odvrácení hrozícího předpokládaného 

útoku a velikost hrozící škody způsobené útočníkovi.“225
 

NS ČR tedy nutnou obranu prostřednictvím automatických obranných zařízení připouští 

a dodává, že český právní řád po obránci nepožaduje, aby se s útočníkem v rámci nutné 

obrany utkával tváří v tvář. Naopak, dovozuje, že vyhnutí se takové konfrontaci formou 

automatického obranného zařízení může být výhodné jak pro obránce, tak pro útočníka, 

například pro to, že nedojde k další eskalaci konfliktní situace. Dále také dodává, 

že každé automatické obranné zařízení způsobuje již od okamžiku nastražení určité 

abstraktní ohrožení i nezúčastněných osob, upozorňuje však, že to nemůže být pro 

posuzování přípustnosti nutné obrany rozhodné a příkladem opět uvádí hlídacího psa.  

Jakkoli v této práci není prostor věnovat se všem myšlenkám obsaženým v tomto 

stanovisku, je jistě vidno, že se jedná o mimořádně komplexní a erudované stanovisko, 

které skutečně působí silou své přesvědčivosti, které vnáší do sporné otázky použití 

automatických obranných zařízení v nutné obraně světlo. Přesto nelze rovněž nevidět 

značnou diskontinuitu s předchozími popisovanými judikáty. Přestože se jedná 

o stanovisko NS ČR a přes všechny kvality tohoto stanoviska, nelze zatím ještě hovořit 

o ustálené judikatuře v této sporné otázce, na to je celá problematika příliš nová. 

5.8.4 Katko v. Briney 

Vzhledem k tomu, že, jak bylo výše uvedeno, problematika automatických obranných 

zařízení v nutné obraně je v české judikatuře relativně nová, může být zajímavé 

pojednat alespoň velice stručně příklad rozhodnutí v podobné věci ze zahraničí. 
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 Cf kapitolu 

225
 NS ČR, Tpjn 303/2008, [R 12/2010 tr.]. 
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Pro komparaci řešení sporné otázky automatických obranných zařízení v nutné obraně, 

se přímo nabízí USA. Je tomu tak jednak kvůli notoricky známému faktu, totiž, 

že americká právní kultura a americký právní systém jsou postaveny na judikátech, 

druhak proto, že americká judikatura ve věci automatických nástražných zařízení 

je velice bohatá. Jedním z nejznámějších amerických judikátů k otázce automatických 

obranných zařízení v nutné obraně (či obdobném institutu) je judikát
226

 Nejvyššího 

soudu Iowy již z roku 1971, v případu známém jako KATKO v. BRINEY. 

Spornou otázku, o kterou v tomto případu šlo, nejlépe vystihuje samotná Nejvyšší soud 

Iowy, když judikát uvádí slovy: „The primary issue presented here is whether an owner 

may protect personal property in an unoccupied boarded-up farm house against 

trespassers and thieves by a spring gun capable of inflicting death or serious 

injury.“227
Soud v úvodu také jasně uvádí, že tento případ se nijak netýká práva každého 

bránit svůj domov a členy své rodiny, přičemž zdůrazňuje, že obráncův domov 

byl několik mil daleko od místa útoku. Již z uvedené sporné otázky formulované 

v úvodu rozhodnutí, je zřejmé, že skutkový stav v tomto případu je velice podobný výše 

uvedeným českým případům použití automatických nástražných zařízení. Tedy i zde se 

jedná o instalaci automatického nástražného zařízení, jedná se o útok na majetek 

a to ve formě nemovitosti, která není trvale obývána a není obývána ani v okamžik 

útoku. I v tomto případu zařízení způsobilo útočníkovi újmu na zdraví. Z dalších 

podobných okolností je možno uvést, že předmětná nemovitost byla před instalací 

automatického obranného zařízení rovněž mnohokrát vykradena a i tato nemovitost byla 

zabezpečena (zatlučená okna, zabedněné dveře). 

Z uvedené formulace sporné otázky v tomto případě, je patrné že soud klade 

mimořádný důraz na fakt, že nemovitost nebyla v okamžiku útoku obývána. Je zřejmé, 

                                                   

226
KATKO v. BRINEY, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971). 

227
KATKO v. BRINEY, 183 N.W.2d 657 (Iowa 1971); překlad autora práce: Hlavní otázkou v předložené 

věci je otázka, zda může majitel bránit svůj osobní majetek ve formě neobývané a zabedněné zemědělské 

budovy proti narušitelům a zlodějům nástražným střelným zařízením, které je schopné přivodit zranění či 

smrt. 
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že v uvedeném judikátu se silně projevuje dramatická odlišnost americké právní kultury 

a tedy i odlišná konstrukce institutu obdobného nutné obraně
228

 Jakkoli je evidentní, 

že podrobné pojednání o pojetí institutu obdobného nutné obraně ve státu Iowa 

by výrazně přesahovalo zaměření a cíle práce, pro správné pochopení závěrů soudu 

v uvedeném případě a pro případné vyvozování závěrů z komparace řešení tohoto 

případu a české judikatury je vhodné tuto úpravu velice stručně nastínit. 

Iowa je jedním z amerických států, ve kterých institut obdobný české nutné obraně 

ovládá takzvaná Castle doctrine. Tato doktrína se projevuje ve velice specifickém 

přístupu k institutu obdobnému nutné obraně, kdy jsou určitým způsobem privilegovány 

případy obrany proti útokům, které se odehrávají v domově obránce.
229

 

Konkrétně v případě Iowy se jedná o takzvanou Reasonable force
230

, kterou, 

pro ilustraci, současný Iowa Code upravuje následovně: „"Reasonable force" is 

that force and no more which a reasonable person, in like circumstances, would judge 

to be necessary to prevent an injury or loss and can include deadly force if it is 

reasonable to believe that such force is necessary to avoid injury or risk to one's life 

or safety or the life or safety of another, or it is reasonable to believe that such force is 

necessary to resist a like force or threat.  Reasonable force, including deadly force, 

may be used even if an alternative course of action is available if the alternative entails 

a risk to life or safety, or the life or safety of a third party, or requires one to abandon 

or retreat from one's dwelling or place of business or employment.“231
 Z této úpravy 

                                                   

228
 V případě Iowy se jedná o institut zvaný Rasonable force. 

229
 Pojem domova bývá formulován různě a může se tak vztahovat například na pracoviště, automobil atd. 

230
 Překlad autora: Odůvodněné použití síly. 

231
IOWA LAW 2011 MERGED IOWA CODE AND SUPPLEMENT/2011 MERGED IOWA CODE 

AND SUPPLEMENT/TITLE XVI CRIMINAL LAW AND PROCEDURE/SUBTITLE 1 CRIME 

CONTROL AND CRIMINAL ACTS/CHAPTER 704 FORCE — REASONABLE OR DEADLY — 

DEFENSES/704.1 Reasonable force.; překlad autora práce: Odůvodněné použití síly je takové a nikoli 

větší použití síly, jaké by rozumná osoba za obdobných okolností pokládala za nezbytné k předejití 

zranění či škody. Toto použití síly může být rovněž smrtící, pokud se lze důvodně domnívat, že takové 

použití síly je nezbytné pro vyhnutí se zranění nebo ohrožení života či bezpečí obránce či jiné osoby; nebo 
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tedy vyplývá že při obraně majetku jednak nesmí být použita smrtící síla, 

jednak se musí jednat o sílu, kterou by rozumný člověk považoval za nezbytnou.  

Při řešení případu případu Katko v. Briney Nejvyšší soud Iowy nejprve odkazuje 

na závěry americké právní teorie a připomíná, že právo vždy považovalo bezpečí 

člověka za větší hodnotu než pouhá majetková práva, ale zejména že použití 

nástražného střelného zařízení a jiných smrtících zařízení je možné použít pouze proti 

tomu, proti komu by se vlastník nemovitosti, pokud by byl přítomen, mohl bránit stejně 

intenzivně. Dále samozřejmě Nejvyšší soud Iowy argumentoval podobnými případy.
232

 

Již vzhledem k výše uvedenému, je zřejmé, že Nejvyšší soud Iowy rozhodl ve prospěch 

zraněného útočníka. V kontextu tohoto rozhodnutí tak lze výše uvedené stanovisko NS 

ČR, ve kterém se v obdobném případu připouští zranění útočníka, hodnotit jako velice 

liberální a obránce preferující. Jakkoli není primárním cílem této práce hodnotit, 

natož obhajovat pojetí nutné obrany v judikatuře českých soudů, nelze nepostřehnout, 

že NS ČR svým aktuálním přístupem k této sporné otázce stojí na straně obránce 

mnohem důrazněji nežli nejvyšší soud v americkém státě, ve kterém vládne Castle 

doctrine. Skepse a nespokojenost českých občanů s pojetím nutné obrany tak není vždy 

úplně na místě.
233

 

                                                                                                                                                     

pokud se lze důvodně domnívat, že takové použití síly je nezbytné pro obranu vůči podobné síle či hrozbě. 

Odůvodněné použití síly, včetně síly smrtící může být využito i v případech, kdy by obránce mohl jednat 

jinak, pokud by toto jiné jednání by představovalo ohrožení života či bezpečnosti obránce nebo jiné 

osoby; nebo pokud by takové jiné jednání vyžadovalo opuštění domova, místa podnikání či místa 

zaměstnání. 

232
 Z uvedených případů namátkou: Starkey v. Dameron, 45 P. 2d 172 - Court of Appeals 1935; Wilder v. 

Gardner, 39 Ga. App. 608 – 1929; Allison v. Fiscus, 156 Ohio St. 120 - Ohio: Supreme Court 1951 či 

Hooker v. Miller, 37 Iowa 613 – 1873. 

233
 Z druhé strany je však třeba připomenout, že zmíněnému stanovisku NS ČR předcházela rozhodnutí 

zcela opačné povahy. 
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5.9 Zadržení černého pasažéra a nutná obrana 

Jednou z těch sporných otázek nutné obrany, na které judikatura dosud neposkytla 

přesvědčivou odpověď, je otázka aplikace nutné obrany na zásah pověřené osoby 

ve smyslu příslušných zákonů
234

, tedy zjednodušeně revizora, vůči takzvanému 

černému pasažérovi. Situace je velice podobná problematice automatických obranných 

zařízení. I v tomto případě se jedná o otázku relativně novou, i v tomto případě jde 

o otázku, pro kterou je klíčový zejména jeden poměrně aktuální judikát, který je navíc 

možné označit za poněkud problematický. Nelze tak tedy zatím hovořit o ustálené 

judikatuře v této otázce, nicméně řešení, které onen klíčový judikát poskytuje, 

stojí za pozornost. 

Bez zajímavosti rovněž není fakt, že ani právní teorie neposkytuje jednoznačnou 

odpověď na tuto otázku. Příkladem lze uvést pojednání Pulkrábka, který uvažuje 

subsumpci zásahu revizora proti černému pasažéru pod institut svépomoci 

dle občanského práva a který tyto úvahy uzavírá slovy: „Přes uvedené není závěr 

o oprávnění kontrolora násilím zjistit totožnost černého pasažéra prost pochybností.“235
 

5.9.1 Zákonná úprava přepravní kontroly 

Pro právní posouzení zásahu revizora vůči černému cestujícímu je důležité, 

že jak jednání cestujícího, tak jednání revizora, do určité časové fáze přepravní 

kontroly, upravuje zákon. Podle toho, zda se jedná o případ veřejné linkové dopravy 

nebo drážní dopravy se jedná o zákon o silniční dopravě
236

 respektive zákon 

o dráhách
237

. Oba tyto předpisy stanoví víceméně shodně celou navazující řadu práv 

a povinností revizora i cestujícího v situaci přepravní kontroly. Každý cestující je tak 

v první řadě povinen, prokázat se na výzvu revizora platnou jízdenkou. 

                                                   

234
 Zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 266/1994.  

235
PULKRÁBEK, Zdeněk. Svépomoc v soukromém právu. Právní rozhledy. 2001, č. 7. 

236
 Zákon č. 111/1994 Sb. 

237
 Zákon č. 266/1994 Sb. 
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Pokud se cestující platnou jízdenkou neprokáže, je povinen uhradit jízdné s přirážkou. 

V případě, že ani toto cestující neučiní, je povinen prokázat se osobním dokladem 

a sdělit své osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky. Pokud cestující 

ani této povinnosti nedostojí, zmíněné zákony mu stanovují povinnost další, 

totiž buď povinnost na výzvu následovat revizora na vhodné pracoviště veřejné správy 

ke zjištění totožnosti, nebo povinnost vyčkat na vhodném místě příchodu osoby, 

která je oprávněná zjistit totožnost cestujícího, tedy typicky policisty. Toto je však 

poslední z řady zákonných povinností cestujícího a oprávnění revizora. 

Problematická situace tak nastává, pokud cestující odmítne splnit i tuto poslední 

povinnost. Zákon totiž o takové situaci mlčí. 

5.9.2 Delikt cestujícího 

Obtížnost hodnocení takovéto situace ještě umocňuje sporné hodnocení výše popsaného 

jednání cestujícího, které spočívá v porušení popsaných zákonných povinnosti. 

Není příliš sporu o tom, že takové jednání není trestným činem, sporné však je, zda 

takové jednání lze hodnotit jako přestupek. Jak zákon o dráhách tak silniční zákon totiž 

stanoví, že o přestupek se jedná, pokud cestující takovým jednáním ohrozí revizora, 

což se jistě může lišit situaci od této situace. Pokud však k takovému ohrožení nedojde, 

mělo by se jednat pouze o delikt povahy soukromoprávní, neboť vztahy mezi cestujícím 

a dopravním podnikem jsou vztahy ze smlouvy o přepravě, kterou cestující uzavírá 

tacitně, typicky nástupem do vozidla dopravního podniku. Je však potřeba uvést, 

že v literatuře
238

 je možné nalézt úvahy o hodnocení takového jednání cestujícího jako 

přestupku proti majetku dle PřZ. 

                                                   

238
 Cf. MOLNÁROVÁ, Gabriela. Spaste duše, revizor!. Epravo.cz [online]. 2001, 14782. [cit. 2012-10-

07]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/spaste-duse-revizor-14782.html?mail či HRNČÁŘ, 

Jan. Přepravní kontrola v MHD versus černý pasažér. Epravo.cz [online]. 2005, 32412. [cit. 2012-10-07]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prepravni-kontrola-v-mhd-versus-cerny-pasazer-

32412.html. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/spaste-duse-revizor-14782.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/prepravni-kontrola-v-mhd-versus-cerny-pasazer-32412.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prepravni-kontrola-v-mhd-versus-cerny-pasazer-32412.html
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Důsledkem toho, že jednání cestujícího bude typicky hodnoceno maximálně jako 

přestupek, je nemožnost hodnocení zásahu revizora spočívající v zadržení takového 

cestujícího, jako občanského zadržení
239

 dle TŘ, byť by tento institut zdánlivě 

odpovídal nejlépe. Občanské zadržení je však institut ryze trestněprávní a není možné 

jej využít k zadržení osoby, která je přistižena při spáchání přestupku či dokonce 

pouhého soukromoprávního deliktu. I NS ČR
240

 jasně deklaroval, že osobu přistiženou 

při činu, který má znaky přestupku v případech, kdy je důvodná obava, že bude mařit 

řádné objasnění věci, je oprávněn zajistit
241

 pouze policista. 

5.9.3 Klíčový judikát NSS ČR 

Klíčový význam pro hodnocení zásahu revizora proti černému pasažérovi má bezesporu 

nedávný judikát
242

, ve kterém NSS ČR dochází k závěru, že takové jednání je třeba 

hodnotit právě jako nutnou obranu. NSS ČR nejprve odmítá takový výklad absence 

výslovné zákonné úpravy pravomocí revizora v momentě, kdy, jak bylo výše popsáno, 

řada zákonem upravených práv a povinností končí, který by znamenal, že revizor žádné 

možnosti nemá. NSS ČR argumentuje mimo jiné ad absurdum a dovozuje, že v takovém 

případě by výše popsané povinnosti cestujícího nebyly vůbec vynutitelné, bylo by tak 

možné je požadovat pouze na dobrovolně spolupracujícím cestujícím. Takovýto přístup 

by však evidentně upřednostňoval ty cestující, kteří jednají protiprávně před cestujícími, 

kteří svých povinností dbají, což NSS ČR pochopitelně hodnotí jako naprosto 

nepřijatelné 

                                                   

239
 § 76 odst. 2 TřZ stanoví, že 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 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. 

240
 NS ČR, 8Tdo838/2006. 

241
 Zde se má na mysli zajištění ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

242
 NSS ČR, 1As34/2010-73. 
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NSS ČR dále uvádí, že v předmětném jednání revizora vidí nutnou obranu, neboť ve 

ztížení či znemožnění vymáhání jízdného a přirážky ve formě útěku cestujícího z místa 

kontroly, vidí útok na zájem chráněný zákonem. Tímto zájmem dle NSS ČR v tomto 

případě jsou majetková práv a dopravního podniku, jakož i zájem na tom, aby cestující 

hradili jízdné, případně i přirážku. NSS ČR má dále za to, že takovýto útok bude 

dokončen teprve útěkem cestujícího. 

5.9.4 Úvahy o názoru NSS ČR 

Osobně se domnívám, že celá problematická situace vzniká absencí institutu obdobného 

občanskému zadržení mimo sféru trestního práva. Lze se však domnívat, 

že zákonodárce měl důvod vyhradit tento institut pouze sféře trestního práva. 

Jakkoli je potom nepochybné, že v některých případech může institut nutné obrany 

a občanského zadržení splývat,
243

 domnívám se, že pojmově existuje rozdíl mezi 

útokem a snahou zabránit právním konsekvencím takového útoku ze strany útočníka, 

stejně jako existuje pojmový rozdíl mezi nutnou obranou a občanským zadržením. 

Nutná obrana by tak byla možná například jako obrana proti přítomnosti černého 

pasažéra ve vozidle, nikoli proti jeho útěku. Jakkoli lze jedině souhlasit s úmyslem NSS 

ČR zabránit preferenci těch, kdo narušují právo, mám za to, že řešení absence vhodného 

právního institutu, extensivním výkladem nutné obrany, není řešením právě 

nejšťastnějším. Je například možné dovodit, že pokud může revizor černého pasažéra 

fakticky zadržet a to formou nutné obrany, zadržení osoby přistižené při spáchání 

přestupku či dokonce jen soukromoprávního deliktu, se tedy fakticky připouští, 

a to dokonce za širších podmínek nežli jaké stanoví TŘ u občanského zadržení – nutná 

obrana například neobsahuje požadavek útočníka (zde tedy fakticky zadrženého) předat 

ihned policejnímu orgánu či toto zadržení alespoň oznámit. 

                                                   

243
 Cf. VOKOUN, Rudolf. Zadržení podezřelého jako okolnost vylučující protiprávnost. In Vybrané 

aktuální problémy československého trestního práva. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 
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Lze také namítat, že vhodný právní institut existuje, totiž občanskoprávní svépomoc.
244

 

I aplikace tohoto institutu je sporná
245

, a to i dle odborné literatury
246

. Ve prospěch 

aplikace svépomoci však lze dále uvést, že podobné hodnocení zásahu revizora 

by alespoň bylo ve větším souladu s judikaturou NS ČR, který v mnoha ohledech 

podobné jednání pracovníka bezpečnostní agentury hodnotil právě jako svépomoc
247

. 

V neposlední řadě je potom možné označit za problematické to, že NSS ČR ve svém 

judikátu své závěry možná až příliš zobecňuje a rozšiřuje, to když konstatuje, 

že každý se může podobně bránit například proti hostovi v restauraci, který odmítl 

zaplatit za objednané a zkonzumované jídlo.
248

 

Jak vidno, tato sporná otázka není z těch, které by šlo označit za otázky ustálenou 

judikaturou přesvědčivě vyřešené. Jakkoli by se dalo hádat, že názor NSS ČR bude 

široce respektován, vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně novou problematiku, 

není vyloučené, že v budoucnu změní či upřesní svůj názor i NSS ČR, podobně jako 

změnil svůj názor NS ČR ve výše popisované otázce automatických obranných zařízení. 

                                                   

244
 §6 OZ totiž umožňuje, tomu, komu bezprostředně hrozí zásah do práva, přiměřeným způsobem zásah 

odvrátit, přičemž se dovozuje, že takto oprávněnou osobou může být i zákonný zástupce či zmocněnec 

osoby na právech ohrožené, tedy například zaměstnanec dopravního podniku, revizor. 

245
 Klíčovou se jeví například otázka, zda ztížení či znemožnění vymáhání jízdného a přirážky, formou 

útěku z místa kontroly, představuje bezprostřední hrozbu zásahu do práv dopravního podniku. 

246
 Cf. PULKRÁBEK, Zdeněk. Svépomoc v soukromém právu. Právní rozhledy. 2001, č. 7.. 

247
 NS ČR, 8Tdo572/2006. Pro úplnost je však třeba uvést, že toto rozhodnutí bylo značně kritizováno pro 

nedostatečné odůvodnění, a bylo namítáno například, že NS ČR měl zvážit aplikaci občanského zadržení. 

248
 NSS ČR, 1As34/2010-73. 
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Kapitola 6. Závěr 

Není pochyb o tom, že nutná obrana je mimořádně důležitým právním institutem. 

Je institutem, ve kterém se projevuje hodnotové zabarvení práva. Je institutem, 

který je vlastní demokratické společnosti. Je společenským fenoménem, který má 

důležitou roli v boji s kriminalitou. Nutná obrana je však zejména takovým právním 

institutem, jehož význam a jehož společenská funkce dramaticky záleží na správném 

pochopení občany. 

Jelikož situace, ve kterých by bylo na místě využít institutu nutné obrany, 

mohou nabývat nejrůznějších podob, a můžou je doprovázet nejrůznější okolnosti, 

je pochopitelné, že zákonná úprava nutné obrany musí být značně abstraktní. 

Je také samozřejmé, že aplikace této abstraktní úpravy na konkrétní případy náleží 

soudům. Je přitom jasné, že čím bude tato úprava abstraktnější, tím více bude 

ponechávat prostoru rozhodovací činnosti soudů a naopak čím bude úprava konkrétnější 

a čím přesnější bude používat formulace, tím bude sice srozumitelnější pro občana, 

ale tím méně bude nechávat prostoru soudům k uvážení při její aplikaci a tím méně 

bude úprava schopná pružně fungovat i pro případy zákonodárcem nepředvídané.  

Je evidentní, že mezi abstraktností a konkrétností úpravy nutné obrany musí být správná 

rovnováha. Je však potřeba uvážit, účel takové úpravy. Je potřeba uvážit jednak to, 

že nutná obrana je právním institutem určeným nejširší veřejnosti. Je potřeba uvážit, 

že pro správnou funkci tohoto právního institutu je klíčová jeho srozumitelnost pro 

širokou veřejnost. A v neposlední řadě je potřeba uvážit úroveň publikace judikatury 

v ČR a dostupnost takto publikované judikatury pro širokou veřejnost. 

Vzhledem k nastíněným východiskům se nabízejí mnohé úvahy de lege ferenda, 

o vhodném rozšíření či upřesnění zákonné úpravy nutné obrany. Faktem však zůstává, 

že i v komparaci se sousedními státy, je česká úprava nutné obrany velice stručná 

a velice abstraktní. Z toho potom jasně vyplývá nejen samotná existence mnohých 

sporných otázek nutné obrany, ale zejména mimořádný význam judikatury v otázkách 
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nutné obrany. Tato práce se potom snaží některé sporné otázky nutné obrany 

pojmenovat a podchytit odpovědi, které na tyto sporné otázky judikatura nabízí. 

Lze přitom shrnout, že česká judikatura k problematice nutné obrany je velice bohatá, 

v mnoha otázkách se vyznačuje značnou kontinuitou a v mnoha otázkách nabízí velice 

přesvědčivé odpovědi. Lze také podotknout, že rozhodovací praxe českých soudů 

v některých otázkách nutné obrany učinila za poslední léta velký krok k liberálnějšímu 

pojetí nutné obrany a k větší preferenci obránce. V některých otázkách nutné obrany 

tak, přes rozšířené skeptické názory společnosti, české soudy zaujímají dokonce 

výrazně liberálnější postoj, než například soudy v USA. Přesto však zůstává otázkou, 

zda by pro lepší obeznámenost široké společnosti s nutnou obranou a tedy pro lepší 

funkci práva a pro posílení právní jistoty občanů, nebylo lepší, kdyby některé teze, 

které lze vysledovat v judikatuře, a které přesvědčivě odpovídají na některé sporné 

otázky nutné obrany, byly obsaženy již v zákonné úpravě nutné obrany. 
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Seznam zkratek 

BHG   Der Bundesgerichtshof – Spolkový soudní dvůr 

Cf.   Lat. confer, srovnej 

ČR   Česká republika 

NS ČR   Nejvyšší soud České republiky 

NS ČSR  Nejvyšší soud Československé republiky 

NS SSR  Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky 

NSS ČR  Nejvyšší správní soud České republiky 

PřZ   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

StGB   Das Strafgesetzbuch, německý trestní zákoník 

TŘ   Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

tr. zákoník  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

tr. zákon  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

ÚS ČR   Ústavní soud České republiky 

Zařízení  Automatické obranné zařízení 

ZSS   Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

ZZ   Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně  

   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
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Summary 

Controversial Issues Surrounding Necessary Defense in 

Judicial Practice 

The purposes of this essay are to point out some of the controversial issues surrounding 

the legal institute of self-defense in Czech law (Czech law uses the term “necessary 

defense”) and to analyze judicial practices that deal with those controversial issues. 

Moreover, this essay will explore the institute of self-defense in a broader context. 

This essay is composed of six chapters, each of which dealing with different aspects of 

self-defense. 

Chapter 1 consists of an introduction that sets the aims and purposes of this essay, as 

well as introduces the institute of self-defense as a fundamental element of any 

democratic society. 

Chapter 2 deals with self-defense as a sociological phenomenon. The chapter is 

subdivided into three subchapters. Subchapter 2.1 focuses on the importance of self-

defense in society. Subchapter 2.2 analyzes the problems associated with an insufficient 

usage of the institute of self-defense. Lastly, Subchapter 2.3 focuses on issues of legal 

consciousness in matters of self-defense. 

Chapter 3 briefly introduces the historical development of self-defense. It is subdivided 

into two parts. Subchapter 3.1 focuses on the ancient roots of the institute of self-

defense, and Subchapter 3.2 describes the development of self-defense since the 

formation of an independent Czechoslovakia. 

Chapter 4 focuses on the current legal system. First, Subchapter 4.1 describes the 

relevant provisions of the current criminal code. Then Subchapter 4.2 briefly analyzes 

the relevant provisions of other acts and shortly describes the need for a unified 

interpretation of the institute of self-defense in light of the complications associated 

with various governing acts. 
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The most substantive chapter is Chapter 5. It deals with the very merits of this essay: 

controversial issues surrounding self-defense. It is divided into nine subchapters, each 

dealing with a different controversial issue. The nine issues, each in their own 

subchapter, include: the difference between self-defense in criminal and administrative 

law (Subchapter 5.1); the proportionality of self-defense (Subchapter 5.2); the 

subsidiarity of self-defense (Subchapter 5.3); the mutual relationship between the 

intensity of self-defense and the intensity of an attack (Subchapter 5.4); the complexity 

of assessing self-defense (Subchapter 5.5); armed self-defense (Subchapter 5.6); self-

defense with a firearm (Subchapter 5.7); automatic defense devices (Subchapter 5.8); 

and finally, the detention of passengers by ticket inspectors (Subchapter 5.9). 

The final chapter of this essay, Chapter 6, contains conclusions and closes the essay. 
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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: 
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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. 
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