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„Self-defense is nature’s eldest law.”1
(John Dryden, Absalom and Achitophel, 1682)

1

Sebeobrana je nejstarší zákon přírody.

Úvod
Nutná obrana představuje jeden z nejzásadnějších a zároveň nejstarších institutů
trestního práva, jenž je dobře znám i mezi laickou veřejností. Každý si je totiž i bez
znalosti trestněprávních předpisů vědom toho, že nevinná osoba má mít vždy právo
bránit se proti násilí, které je proti ní vyvíjeno. Společnost pak považuje takovéto
obranné jednání za správné, prospěšné a dokonce žádoucí, neboť pomáhá zabránit
škodám na jí chráněných zájmech tam, kde není okamžitě k dispozici zásah veřejné
moci. Na základě určitých morálních zásad je pak i laická veřejnost schopna odlišit
nutnou obranou od msty, nebo použití síly ze strachu od použití síly ze vzteku nebo
nenávisti.
Hranice mezi těmito pojmy však může být velmi úzká a teoreticky poměrně
komplikovaná. I přes to, že svým přirozenoprávním základem představuje nutná obrana
jakýsi univerzální trestněprávní institut, jenž se vyskytuje snad ve všech světových
jurisdikcích, mohou se od sebe jednotlivá pojetí tohoto institutu značně odlišovat.
Z tohoto důvodu tudíž jednání, které požívá v některé z jurisdikcí ochrany poskytované
tímto institutem, může být v jurisdikci jiné již považováno za trestné. Rozdíl mezi
jednotlivými pojetími nutné obrany pak může být zajímavý zejména z pohledu
jurisdikcí spadajících do zcela odlišných právních systémů.
Takovéto porovnání je i jedním z cílů této práce, která představuje pojetí
institutu

nutné

obrany

z pohledu

jurisdikcí

spadajících

do

kontinentálního

i angloamerického právního systému, a to konkrétně České republiky a Spojených států
amerických. Hlavním cílem práce je pak na základě výše uvedeného porovnání vyvodit
nejzásadnější rozdíly mezi jednotlivými pojetími tohoto institutu, zhodnotit jejich
praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro českou právní
úpravu.
V rámci Spojených států amerických pak tato práce dále rozlišuje mezi pojetím
nutné obrany v jurisdikcích, které následují tradiční principy common law formované
trestněprávní judikaturou a mezi pojetím nutné ve státech, jež svůj trestněprávní systém
zakládají na tzv. Modelovém trestním zákoníku, který představuje psaný trestněprávní
kodex tak, jak jej známe z kontinentální právní kultury.
Již dávno totiž neplatí, že trestní právo USA je založeno výhradně na pravidlech
formulovaných judikaturou v rámci common law, neboť každý z 50 států americké
1

federace přijal vlastní trestněprávní kodex, jenž dodává tradičním principům common
law psanou formu. Většina z těchto kodexů pak vychází z ustanovení Modelového
trestního zákoníku, jež byla do státních kodexů buď doslovně převzata, nebo sloužila při
jejich tvorbě jako významný zdroj inspirace.
Postupná kodifikace trestního práva ve Spojených státech amerických však
rozhodně neznamená opuštění od tradičních principů common law, jež formovala
judikatura trestních soudů po celá staletí. Kodifikace pouze dodává těmto principům
oficiální psanou formu, přičemž i principy v těchto kodexech přímo nezahrnuté jsou
soudy i nadále využívány při interpretaci jednotlivých zákonných ustanovení, jež nejsou
svým obsahem zcela jednoznačné.
Pro důkladnou analýzu jednotlivých pojetí nutné obrany z pohledu českého
a amerického trestního práva se tato práce nejprve věnuje porovnání rozdílů mezi
jednotlivými právními systémy, ze kterých právní řády těchto států vychází. Další část
práce pak tyto právní řády blíže charakterizuje a vymezuje v jejich rámci postavení
trestního práva v dané zemi. Zvláštní pozornost je pak věnována zejména americkému
rozdělení právního řádu na federální a státní, a s ním související problematice
organizace soudnictví a systému závaznosti precedentů mezi jednotlivými články
soudní soustavy. Tato část práce pak také blíže představuje již výše zmíněný Modelový
trestní zákoník, jenž vedle common law představuje jeden nejvýznamnějších pramenů
amerického trestního práva. V otázce českého právního řádu je pak pro účely
komparace věnována zvláštní pozornost především významu judikatury v rámci
českého právního řádu.
Následující kapitola pak obecně přibližuje problematiku okolností vylučujících
protiprávnost v rámci jednotlivých výše uvedených jurisdikcí. Zvláštní pozornost je
věnována zejména různým pojetím trestného činu, které se od sebe napříč jednotlivými
jurisdikcemi značně liší. Kromě nejrůznějších dělení těchto okolností pak tato kapitola
hovoří také o skutkovém omylu ve vztahu k těmto okolnostem.
V další kapitole jsou pak detailně analyzovány jednotlivé prvky nutné obrany
podle jednotlivých výše uvedených jurisdikcí, které v případě common law tvoří:
neútočící osoba, použití síly, důvodné přesvědčení, nezbytnost, bezprostřednost
a nezákonné použití síly jinou osobou. Podobě pak podle Modelového trestního
zákoníku jsou těmito prvky: použití síly, přesvědčení, nezbytnost a nezákonné použití
síly jinou osobou. V podkapitole věnované českému pojetí nutné obrany se pak jedná

2

o přímo hrozící nebo trvající útok, ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem
a přiměřenost.
V další části práce jsou pak na základě analýzy jednotlivých pojetí nutné obrany
ve všech výše uvedených jurisdikcích stanoveny nejzásadnější rozdíly mezi pojetími
nutné obrany podle common law, Modelového trestního zákoníku a českého trestního
práva. Na základě vymezených rozdílů jsou pak vyvozena možná doporučení
de lege ferenda pro českou právní úpravu nutné obrany.

3

1

Kontinentální a angloamerický právní systém
Pro důkladnou analýzu nutné obrany z hlediska českého a amerického práva je

nejprve nutné představit si právní systémy, ze kterých trestní právo těchto zemí vychází.
I přes to, že Česká republika a Spojené státy americké spadají do zcela odlišné právní
kultury, vzhledem k neustálému sbližování obou systémů mohou být navzájem
významným zdrojem inspirace.
Právní systém České republiky je založen na kontinentálním typu právní kultury,
jež je v anglicky mluvících zemích často označována termínem civil law.2 Tento název
je odvozen od latinského ius civile, jež označuje původní římské právo upravující
vztahy mezi římskými občany. 3 Právě vzhledem k inspiraci kontinentálního práva
římskoprávní tradicí se v angloamerických zemích ujalo pro tento systém výše zmíněné
označení.
Kontinentální právní systém představuje vůbec nejrozšířenější formu právní
kultury na celém světě, jež se z kontinentální části Evropy v důsledku kolonizace
rozšířila do zemí Afriky, Asie i Latinské Ameriky. Tento systém je charakteristický
psanými právními normami, přičemž základní pramen práva tvoří zákony přijaté
legislativním sborem daného státu. Na základě zákonných ustanovení pak soudci
v rámci své rozhodovací činnosti právo pouze nalézají, přičemž jejich rozhodnutí
působí obvykle pouze inter partes. Jednotlivá právní odvětví pak bývají
v kontinentálním typu právní kultury souborně upravena do celků zvaných kodexy,
resp. zákoníky. Tento systém dále na rozdíl od jiných typů právní kultury vnitřně
rozlišuje podle vzájemného postavení subjektů na právo na veřejné a soukromé.4
Kontinentální právní systém lze dle právní teorie dále rozdělit do několika
subsystémů, jež se postupem času zformovaly především na základě odlišného
historického vývoje v různých částech evropského kontinentu. Gerloch tyto podsystémy

2

SCHUBERT, Frank A. Introduction to law and the legal system. Eleventh edition. Wadsworth
Publishing, 2014. ISBN 978-128-5438-252, s. 90.
3
BURDICK, William L. The principles of Roman law and their relation to modern law. Clark, N.J.:
Lawbook Exchange, 2004. ISBN 978-158-4772-538, s. 3.
4
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. ISBN 978-80-7380-454-1, s. 107-108.
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dělí na románsko-germánský okruh, skandinávský okruh, východoevropský okruh,
balkánský okruh a okruh bývalých koloniálních zemí.5
Angloamerický právní systém je po kontinentálním právním systému druhým
nejrozšířenějším typem právní kultury na světě. Tento systém vznikl na území dnešní
Velké Británie, odkud se opět v rámci kolonizačních snad rozšířil do mnoha zemí
celého světa jako Spojené státy americké, Kanada, Indie, Austrálie nebo Nový Zéland.
Angloamerický systém je založen na existenci nepsaného práva, jež je tvořeno
obyčejovým právem a soudními precedenty, vzniknuvšími v rámci rozhodovací praxe
soudní moci, jež bývají souhrnně označovány jako common law. 6 Tímto termínem
je pak často označován i celý angloamerický právní systém.
Hlavní rozdíl mezi angloamerickým a kontinentálním právním systémem
spočívá především v otázce tvorby a pramenů práva. Zatímco v kontinentálním typu
právní kultury je primárním pramenem práva právní předpis, v angloamerickém
systému je jím soudní precedent. Soudce v angloamerickém právním systému totiž
v rámci své rozhodovací činnosti právo pouze nenalézá v zákonech přijatých legislativní
mocí, ale toto právo svými rozhodnutími přímo vytváří. Tato rozhodnutí tak nejsou
závazná pouze inter partes, jako je tomu ve většině případů u práva kontinentálního,
ale tvoří obecně závazné pravidlo chování, jež působí erga omnes.7
Děje se tak na základě dotríny stare decisis, jež v latině doslovně znamená
„setrvati při rozhodnutém“.8 Podle této doktríny jsou soudy vázány svými předchozími
rozhodnutími, a měli by tudíž rozhodovat případy zahrnující podobné skutkové
okolnosti stále stejným způsobem. Podobné případy by tak vždy měly vést
k podobnému, a tudíž snadno předvídatelnému výsledku. Zároveň platí, že soudy
nižšího stupně jsou vázány právním názorem vyšších soudů. Soudy jsou však povinny
následovat pouze tu část rozhodnutí, jež obsahuje obecné právní pravidlo, tedy jakousi
normativní větu, jež je možné v budoucnu aplikovat na skutkově stejné případy. 9 Teorie
tuto část rozhodnutí označuje jako racio decidendi. Zbylá část rozhodnutí pak tvoří
tzv. obiter dictum, jež obsahuje odůvodnění pro použití daného právního pravidla

5

GERLOCH, Aleš. 2013, op. cit., s. 106.
BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-8639574-X, s. 23.
7
GERLOCH, Aleš. 2013, op. cit., s. 107-108.
8
KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice.
ISBN 80-717-9028-1, s
9
GERLOCH, Aleš. 2013, op. cit., s. 74.
6
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na konkrétní skutkové okolnosti daného případu. Od stanoveného precedentu se pak
soud může odchýlit pouze tzv. metodou distinkce (distinguishing). Ta spočívá v tom,
že soud nejprve odůvodní, proč není možné předchozí precedent na daný případ
uplatnit. V rámci následného rozhodnutí pak soud vytvoří precedent zcela nový.
Za velmi přísných a výjimečných podmínek je soud také oprávněn vyřadit v minulosti
stanovený precedent z dalšího užívání (overruling). Může se tak stát však pouze
v případě, dojde-li k zásadní změně okolností, které v minulosti vedly k jeho
vytvoření.10
V důsledku sbližování obou právních systémů však i v angloamerickém právním
systému tvoří psané právní normy, označované jako statute law, stále větší část
pramenů práva. Jak nicméně uvádí Knapp: „v anglickém resp. americkém způsobu
právního myšlení je psaná právní norma chápána do značné míry jinak než v právním
myšlení kontinentálním. V angloamerické oblasti je psaná právní norma chápána spíš
jako určitý základ soudcovské normotvorby a zákon, který pro to zpravidla ponechává
dosti značný prostor, je dotvářen soudcovským rozhodováním, které i v případě statute
law má v praxi větší váhu než psané právo samo.“ 11
Angloamerický právní systém je možné dále rozdělit do několika větví, které
se od sebe odlišily v důsledku rozdílného historického vývoje. Nejvýznamnější z nich
pak přirozeně představuje větev anglická a větev americká. Původní anglická větev, jež
se v průběhu dějin vytvořila na území Britského království, byla po vyhlášení
nezávislosti nově vytvořenými 13 americkými státy roku 1776 převzata jako oficiální
právo Americké federace. Toto právo však bylo v průběhu následujících staletí
americkými soudy značně modifikováno podle aktuálních společenských potřeb, a tudíž
se dnes tyto větve značně odlišují. Mezi nejzásadnější rozdíly patří především fakt,
že americký právní systém na rozdíl od toho anglického vychází z psané ústavy, jež
rozděluje moc mezi federaci a její jednotlivé státy. Americký systém také již
nepovažuje za pramen práva právní obyčej ani tzv. právo ekvity, jež je pro anglický
systém zcela typické.12
Výše uvedené rozdíly mezi kontinentální a angloamerickou právní kulturou lze
pak obecně shrnout do čtyř základních oblastí. Ty lze charakterizovat jako rozdíly v:
10

Tamtéž, s. 74-75.
KNAPP, Viktor. 1995, op. cit., s. 95.
12
Právo historicky vytvářené rozhodnutími lorda vysokého kancléře (Lord High Chancellor) z pověření
anglického panovníka, jež na základě obecných principů spravedlnosti dokázalo pohotově reagovat na
situace právem dosud neupravené. K tomuto podrobněji viz KNAPP, Viktor. 1995, op. cit., s. 96-97.
11
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a) pramenech práva; b) postavení soudců z hlediska tvorby práva; c) právních
institutech a terminologii; a d) pojetí právního státu.13
Kromě výše uvedených právních systémů pak právní teorie rozlišuje také právo
čistě zvykové, islámské právo šaría a dále různé lokální právní kultury, v nichž se prvky
výše uvedených systémů mísí. Současné geografické rozložení jednotlivých právních
kultur světa je zobrazeno na Obrázku č. 1 níže.14

Obrázek č. 1: Geografické rozložení právních kultur světa

13

GERLOCH, Aleš. 2013, op. cit., s. 105-106.
A map showing legal systems of the world. In: Diffen [online]. [cit. 2017-08-22]. Dostupné z:
http://static.diffen.com/uploadz/c/c3/legal-systems.jpg.
14
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2

Charakteristika právních řádů USA a ČR
2.1

Právní řád USA
2.1.1 Obecná charakteristika

Spojené státy americké představují federativní systém vlády, ve kterém je státní
moc rozdělena mezi federaci a její jednotlivé státy. Z tohoto důvodu zde tudíž existuje
zákonodárná, výkonná i soudní moc jak na federální, tak státní úrovni. Vzhledem k výše
uvedenému dělení tak vedle sebe koexistují právní řády jednotlivých států a zároveň
právní řád federální. S tímto dělením úzce souvisí také organizace soudnictví, která
tento dvojkolejný systém kopíruje.
Základním dokumentem, ze kterého se celý systém odvíjí, je Ústava Spojených
států amerických (dále jen „Ústava USA“) z roku 1787, jež je považována za vůbec
nejstarší platnou ústavu světa v psaném znění. Jak již bylo uvedeno výše, Ústava USA
rozděluje státní moc do rukou zákonodárného sboru, jež tvoří dvoukomorový Kongres
(Congress),

skládající

se

ze

Senátu

(Senate)

a Sněmovny

reprezentantů

(House of Representatives), dále do rukou moci výkonné, jež tvoří prezident (President)
a vláda (Government), a také do rukou moci soudní, která je tvořena federální soustavou
soudů v čele s Nejvyšším soudem Spojených států amerických (Supreme Court of the
United States). 15 Stejné dělení moci pak zachovávají i jednotlivé ústavy každého
z 50 států americké federace, jejichž právo musí být podle Článku 6 odst. 2 Ústavy USA
s touto federální ústavou zcela v souladu:
Článek VI
(2) Tato ústava, zákony Spojených států vydané na jejím základě,
jakož i všechny smlouvy, které jsou nebo budou uzavřeny jménem
Spojených států, jsou vrcholným právem země; soudci všech států jsou
jimi vázáni, i kdyby se v ústavě či zákonech jiného státu vyskytla
protikladná ustanovení.16

15

K tomuto podrobněji viz DERNBACH, John C. A practical guide to legal writing and legal method.
2d. ed. Littleton, Colo.: F.B. Rothman, 1994. ISBN 08-377-0561-4, s. 11.
16
This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all
Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme
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Vzhledem k rozdělení státní moci mezi federaci a její jednotlivé státy, které
disponují vlastními orgány moci zákonodárné, výkonné i soudní, je při aplikaci
amerického práva vždy velmi důležité důsledně rozlišovat mezi sférou federální a státní.
Základní vztah mezi těmito sférami je definován v Desátém dodatku k Ústavě
spojených států amerických:
Dodatek X. Pravomoci vyhrazené Státům
Práva, která ústava výslovně nepřiznává Unii ani je nevylučuje z
pravomoci států, náležejí jednotlivým státům nebo lidu.17
Z žádného ustanovení federální ústavy však nevyplývá požadavek uniformity
práva napříč jednotlivými státy federace. Okruh záležitostí spadajících do pravomoci
celé federace je pak taxativně vymezen v Článku I Sekce 8 Ústavy USA. Obecně lze
shrnout, že mezi pravomoci federace patří především ty záležitosti, jež svým významem
automaticky implikují zájem celé federace. Patří sem např. správa daní, regulace
mezistátního obchodu, vydávání peněz, správa armády, vyhlášení války a další
záležitosti taxativně uvedené v Článku I Sekce 8 níže, jež je vzhledem k významu
tohoto ustanovení uveden v plném znění:
Článek I – Kongres
Sekce 8
(1) V pravomoci Kongresu je ukládat a vybírat daně, cla, dávky
a poplatky, platit dluhy, pečovat o obranu země a všeobecný blahobyt
ve Spojených státech; všechna cla, dávky a poplatky musí být na celém
území Spojených států stejné;
(2) vypůjčovat si peníze na účet Spojených států;
(3) řídit obchod s cizími národy, mezi jednotlivými státy federace
a také s indiánskými kmeny;
(4) stanovit jednotná pravidla o naturalizaci a jednotné konkurzní
právo na celém území Spojených států;

Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or
Laws of any State to the Contrary notwithstanding.
17
Amendment X. Reserved Powers to States: The powers not delegated to the United States by the
Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.
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(5) razit peníze, upravovat jejich hodnotu, domácí i zahraniční kurz
a jednotně stanovit míry a váhy;
(6) určovat tresty za padělání měny i státních dluhopisů Spojených
států;
(7) zřizovat poštovní úřady a poštovní cesty;
(8) podporovat vědecký pokrok a užitečné znalosti a umění tím, že
zajistí spisovatelům a vynálezcům na určitou dobu výhradní právo
k jejich dílům a vynálezům;
(9) zřizovat soudy podřízené Nejvyššímu soudu;
(10) definovat a trestat pirátství a zločiny spáchané na širém moři
a jiná provinění proti mezinárodnímu práv;
(11) vyhlašovat válku, udílet povolení k zajímání lodí a odvetným
opatřením na moři, stanovit předpisy o kořisti a zajetí na zemi
i na vodě;
(12) povolávat a vydržovat vojska; peníze k tomu účelu nesmějí být
určeny na dobu delší dvou let;
(13) zřizovat a udržovat loďstvo;
(14) vydávat předpisy pří řízení a organizaci ozbrojených sil
pozemních i námořních; pečovat o svolávání domobrany, která by
chránila zákony Unie, potlačovala povstání a odrážela nepřátelské
vpády;
(15) pečovat o organizaci, výzbroj a kázeň domobrany a vrchní velení
těch sil domobrany, které jsou ve službách celé Unie;
(16) jednotlivým státům se ponechává právo jmenování důstojníků
a pravomoc

vést

výcvik

domobrany

podle

předpisů

o kázni,

stanovených Kongresem;
(17) vykonávat výlučné zákonodárství nad obvodem, nepřesahujícím
deset čtverečních mil, étery' se po odstoupení příslušného území
jednotlivými státy a jeho převzetím ze strany Kongresu stane sídlem
vlády Spojených států; vykonávat stejnou pravomoc nad všemi místy,
která by byla zakoupena Spojenými státy se souhlasem zákonodárného
orgánu příslušného státu za účelem budování pevností, skladišť,
arzenálů, loděnic nebo jiných potřebných zařízení;
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(18) vydávat všechny zákony nutné k uskutečňování shora uvedených
pravomocí a všech ostatních pravomocí, propůjčených touto ústavou
vládě Spojených států, jejím departmentům nebo úředníkům.18
S výše uvedeným rozdělením pravomocí mezi federaci a její jednotlivé státy
úzce souvisí také otázka jurisdikce federálních a státních soudů. Stejně jako je tomu
u pravomocí federálního Kongresu, jež taxativně vyjmenovává Článek I, Sekce 8
Ústavy USA výše, také jurisdikce federálních soudů je Ústavou USA omezena pouze
na záležitosti v tomto článku uvedené.19
Rozsáhlá judikatura Nejvyššího soudu USA však tento výčet svým velmi
extenzivním výkladem ustanovení Článku 1, Sekce 8 značně rozšířila. Stalo se tak
především na základě tzv. klauzule nezbytnosti a správnosti (necessary and proper
clause), obsažené v bodu 18 této Sekce, jež umožňuje „vydávat všechny zákony nutné
k uskutečňování

shora

uvedených

pravomocí

a

všech

ostatních

pravomocí,

propůjčených touto ústavou vládě Spojených států, jejím departmentům nebo
úředníkům“20, a na základě tzv. obchodní klauzule (commerce clause) obsažené v bodu
3 této Sekce, podle které je Kongres oprávněn „ řídit obchod s cizími národy, mezi
jednotlivými státy federace a také s indiánskými kmeny”

21

. Právě s ohledem

na prostřední část tohoto ustanovení, vyjadřující pravomoc federace regulovat obchod
mezi jednotlivými státy, Nejvyšší soud Spojených států amerických judikaturně zařadil
do pravomocí federace i mnoho dalších oblastí, které se obchodu mezi jednotlivými
státy federace týkají jen velmi okrajově.22 Obecně se tak dá shrnout, že kromě výše
zmíněných pravomocí plynoucích z Článku 1 Sekce 8 Ústavy USA spadají
do jurisdikce federálních soudů také:

18

Češký překlad převzat z TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států
amerických. 2. opr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. Dějiny států. ISBN 80-710-60887, s. 792-804. Originální znění Ústavy USA je dostupné z:
https://www.americanbar.org/groups/public_education/initiatives_awards/constitution_day/constitution_t
ext.html.
19
DERNBACH, John C. 1994, op. cit., s. 11.
20
Ústava Spojených států amerických, Čl. 1 odst. 8 bod 18.
21
Ústava Spojených států amerických, Čl. 1 odst. 8 bod 3.
22
POLLOCK, Joycelyn M. Criminal law. Eleventh edition. Routledge, 2015. ISBN 978-0323353977,
s. 8-9.
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 občanskoprávní

záležitosti

týkající

se

porušení

Ústavy,

zákonů

nebo mezinárodních smluv uzavřených Spojenými státy americkými;
 spory v nichž jsou jednou ze stran Spojené státy americké;
 občanskoprávní spory mezi občany různých států federace, jejichž finanční
hodnota přesahuje 75 000 dolarů;
 trestněprávní záležitosti zahrnující federální trestné činy.23
Z hlediska zaměření této práce je pak důležité vyzdvihnout především poslední
z výše uvedených pravomocí, a to, že do jurisdikce federálních soudů spadají
i trestněprávní záležitosti týkající se oblastí uvedených v Článku 1, Sekce 8 Ústavy
USA výše. Obecně lze shrnout, že se jde především o trestné činy, jež svým významem
ohrožují americkou federaci jako celek. Jako příklad takovýchto trestných činů lze
uvést např. velezradu, padělání peněz, činy k nimž došlo na federálním území nebo
činy proti federálním úředním osobám. Zajímavostí je, že katastrální území
Washingtonu D.C. je celé považováno za federální oblast, a tudíž jakýkoliv trestný čin,
jež je zde spáchán spadá do jurisdikce federálních soudů i přes to, že nespadá do žádné
z výše uvedených kategorií podle Článku 1, Sekce 8 Ústavy USA.

24

Do jurisdikce

federálních soudů pak spadají také trestné činy, jež přesahují hranice jednotlivých států
americké federace. Jednal-li tudíž pachatel na území více států nebo nastal-li následek
trestného činu v jiném státě, než ve kterém pachatel jednal, spadá takovýto trestný čin
do jurisdikce federálních soudů. Často se jedná např. o drogové delikty, při kterých
dochází k přesunu drog a pachatelů mezi jednotlivými státy federace, nebo např. únos,
při kterém je s obětí překročena hranice státu.
Kompletní výčet federálních trestných činů je pak obsažen ve Federálním
trestním zákoníku (United States Code, Title 18), který tyto činy poněkud nepřehledně
řadí na základě abecedního pořadí a nikoliv podle zájmu, který ohrožují. Počet
federálních trestných činů uzákoněných Kongresem navíc stále narůstá. Podle Pollock
jejich počet v roce 2008 dosahoval téměř 5 000. Vzhledem k extrémně nepřehledné
legislativě v této oblasti však nikdo v podstatě přesně neví, kolik federálních trestných
činů v současné době vlastně existuje.25

23

DERNBACH, John C. 1994, op. cit., s. 11.
POLLOCK, Joycelyn. 2015, op. cit., s. 8.
25
Tamtéž, s. 9.
24
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Celé federální trestní právo je pak striktně založeno pouze na psaných právních
normách. Existence federálních trestných činů definovaných common law byla
definitivně opuštěna na základě rozhodnutí ve věci United States v. Hudson and
Goodwin. 26 Právní principy vycházející z common law jsou však federálními soudy
stále používány v rámci interpretace zákonných ustanovení.

2.1.2 Organizace soudnictví

S otázkou rozdělení amerického právního řádu na federální a státní úzce souvisí
i problematika organizace soudnictví. Vedle sebe zde totiž koexistuje jak federální
soudní soustava, tak jednotlivé státní soudní soustavy každého z padesáti států
americké federace. Obě tyto soustavy jsou zpravidla tvořeny třemi články soudů.
V některých státech federace lze však nalézt i soustavu pouze dvoučlánkovou.
Federální soudní soustava
Jak již bylo uvedeno výše, federální soustava je tvořena třemi články soudů.
Nejnižší článek představují tzv. District Courts, kterých je v celé zemi celkem 94.
V každém z padesáti států federace se pak nachází alespoň jeden takovýto soud,
přičemž ve více lidnatých státech jako New York, nebo Kalifornie jsou tyto soudy až
čtyři. Kromě District Courts tvoří nejnižší článek federálních soudů i několik dalších
soudů, které se specializují na určité, úzce vymezené oblasti. Existuje zde tak např.
Soud pro mezinárodní obchod (Court of International Trade), Daňový soud (Tax
Court), Patentový soud (United States Patent Trial and Appeal Board) a další.
District Courts jsou dále územně rozděleny do 11 oblastí nazvaných Circuits.
V každé z těchto oblastí pak působí jeden tzv. Circuit Court, který slouží jako odvolací
instance od District Courts, jež geograficky spadající do jeho obvodu. Mimo toto
rozdělení existují dále dva speciální Circuit Courts. První z nich slouží jako odvolací
soud výhradně pro oblast zvanou District of Columbia 27 , druhý je pak odvolacím
soudem pro specializované soudy s úzce vymezenou odbornou jurisdikcí na určité
oblasti jako mezinárodní obchod, daně nebo právo duševního vlastnictví, jež jsou
26

United States v. Hudson and Goodwin, 11 U.S. 32 (1812).
District of Columbia, zkárceně známý také jako D.C., je oblast rozkládající se na území
a v bezprostředním okolí hlavního města Spojených států amerických Washingtonu D.C.
27

13

uvedeny výše. Výše popsané geografické rozdělení federálních soudů prvního
a druhého článku je zobrazeno na Obrázku č. 2 níže.28
Obrázek č. 2: Geografické rozdělení federálních soudů

Poslední článek federální soudní soustavy pak tvoří Nejvyšší soud Spojených
států amerických (Supreme Court of the United States), jež sjednocuje rozdílnou
rozhodovací praxi mezi jednotlivými Circuit Courts, a zároveň představuje poslední
soudní instancí v otázkách týkajících se interpretace federálního práva, včetně Ústavy
Spojených států amerických.
Státní soudní soustavy
Soustava státních soudů je povětšinou tvořena také 3 články soudů, jako je tomu
u federálního soudnictví. V některých státech29 však prostřední, odvolací článek zcela
chybí, a tak jsou odvolání od soudů nejnižšího článku řešena přímo nejvyšším soudem

28

Georgraphic Boundaries of United States Courts of Appeal and United States District Courts.
In: Federal Bar Association [online]. [cit. 2017-08-22]. Dostupné z: http://www.fedbar.org/ImageLibrary/Public/Map-of-US-District-Courts-2000px.png
29
Delaware, Maine, Montana, New Hampshire, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West Virginia
a Wyoming.
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daného státu. Soustava státních soudů může být navíc pro osoby neznalé terminologie
daného státu velmi matoucí, neboť každý stát pojmenovává své soudy trochu jinak.
Nejnižší článek státního soudnictví představují soudy nazývané právní teorií
jako tzv. Trial Courts, které je možné označit za jakýsi ekvivalent českých okresních
soudů. Pojmenování těchto soudů se však v jednotlivých státech americké federace
značně liší, a může tak vyvolávat nepříjemná nedorozumění s vážnými procesními
následky. V Kalifornii jsou tyto soudy nazývány např. jako Superior Courts, což lze do
češtiny přeložit jako vrchní soudy, jedná se však o stále o soudy nejnižšího článku.
Podobně ve státě New York jsou tyto soudy označovány jako Supreme Courts, což lze
pro změnu přeložit jako nejvyšší soudy. Stát Texas pak tyto soudy nazývá District
Courts, což pro změnu vyvolává nebezpečí záměny s federálními soudy nejnižšího
článku, jež nesou stejné označení. Stát Florida pak také zvolil označení evokující
možnou záměnu se soudy federálními, a to Circuit Courts. Ve všech výše uvedených
případech se však jedná o soudy nejnižšího článku státní soudní soustavy daného státu.
Pro ilustraci je na Obrázku č. 3 níže zobrazeno geografické rozložení soudů
nejnižšího článku ve státě Florida, kterých se zde nachází celkem 20.30
Obrázek č. 3: Geografické rozložení soudů nejnižšího článku ve státě Florida

30

Florida Judicial (Trial Court) Circuits. In: Prove My Florida Case [online]. [cit. 2017-08-22].
Dostupné z: http://provemyfloridacase.com/wp-content/uploads/2015/01/florida_map_circuit_court.gif.
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Prostřední článek státního soudnictví je pak tvořen tzv. Appellate Courts, jejichž
názvy se napříč jednotlivými státy americké federace opět liší. Ve státech Delaware,
Maine, Montana, New Hampshire, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West
Virginia a Wyoming pak tento článek státní soudní soustavy zcela chybí. Pro ilustraci
je na Obrázku č. 4 níže zobrazeno geografické rozložení soudů prostředního článku
(Appellate Courts) ve státě Florida.31
Obrázek č. 4: Geografické rozložení soudů prostředního článku ve státě Florida

Nejvyšší článek státní soudní soustavy pak tvoří tzv. High Court nebo Supreme
Court, což lze do češtiny přeložit jako nejvyšší soud. Jejich pojmenování se však napříč
jednotlivými státy americké federace opět liší, a vyvolává tak nebezpečí záměny.
Ve státě New York a Texas jsou nejvyšší soudy např. pojmenovány jako
Court of Appeals, což lze přeložit jako odvolací soud, a tudíž zde hrozí nebezpečí
záměny se soudem prostředního článku.
Pro posouzení případu nejvyššími soudy jednotlivých států však platí velmi
přísná kritéria, a tak obvykle přijímají jen velmi malé procento případů, z těch, které se
před ně dostanou. Obvykle se pak jedná o případy s významnými společenskými
důsledky nebo o případy, které mohou pomoci vyřešit rozpor v rozhodovací praxi
nižších soudů.32
31

District Courts of Appeal. In: Rick Scott 45th Governor of Florida [online]. [cit. 2017-08-22]. Dostupné
z: http://www.flgov.com/wp-content/uploads/images/florida_map_appeals_court.gif
32
K tomuto podrobněji viz HONIGSBERG, Peter. Gilbert Law Summary on Legal Research, Writing,
and Analysis. 12th. Gilbert, 2014. ISBN 978-0314290977, str. 7-9.
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2.1.3 Systém precedentů

S hierarchickým postavením soudů v rámci soudního systému neodmyslitelně
souvisí také otázka závaznosti soudních precendentů 33, na kterých je právní systém
common law primárně založen. Blackův právnický slovník definuje precedent jako
„právní pravidlo stanovené prvně soudem pro určitý druh případu a následně užívané
při rozhodování podobných případů“. 34 Systém precedentů vychází z doktríny stare
decisis, podle které jsou soudy povinny následovat předchozí rozhodnutí ve skutkově
podobných případech. Tuto doktrínu je možno dále rozdělit na tzv. vertikální
a horizontální stare decisis. Zatímco prvně zmíněná vyjadřuje vázanost soudu
rozhodnutími soudů vyšších článků, druhá značí vázanost soudu jeho vlastními
rozhodnutími.
Zároveň však platí, že soudy jsou povinny následovat pouze tu část rozhodnutí,
v níž je obsaženo obecné právní pravidlo, tedy jakási normativní právní věta, kterou
je možné v budoucnu aplikovat na skutkově stejné případy. 35 Tato část rozhodnutí
je označována jako racio decidendi. Zbylá část rozhodnutí pak tvoří tzv. obiter dictum,
jež obsahuje odůvodnění pro použití daného právního pravidla na konkrétní skutkové
okolnosti daného případu.
V soudním systému Spojených států amerických obecně platí, že rozhodnutí
nejnižšího článku jak federálních, tak státních soudů nepředstavují tzv. závaznou
autoritu (mandatory authority), kterou jsou ostatní soudy povinny následovat. Tato
rozhodnutí jsou tak závazná pouze pro strany daného sporu, ale nikoliv pro jiné soudy
řešící podobné případy. Tato rozhodnutí však mohou pro jiné soudy sloužit jako tzv.
podpůrná autorita (persuasive authority) pro odůvodnění jejich rozhodnutí.
Rozhodnutí odvolacích soudů, jež tvoří prostřední článek soudní soustavy, jsou
pak závazná pouze pro ty soudy nižšího článku, jež geograficky spadají do jejich
obvodu. Zároveň platí, že odvolací soud je vázán vlastním předchozím rozhodnutím, od
kterého se však může odchýlit. Rozhodnutí odvolacích soudů však zároveň nejsou

33

Rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter referred
to in deciding similar cases.
34
GARNER, Bryan A. a Henry Campbell BLACK. Black's law dictionary [online]. 9th ed. St. Paul, MN:
West, c2009 [cit. 2017-09-05]. ISBN 978-0314199492. Dostupné z:
https://1.next.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/BlacksLawDictionary?transitionType=Defa
ult&contextData=(sc.Default)&originationContext=Favorites&firstPage=true&CobaltRefresh=63411.
35
GERLOCH, Aleš. 2013, op. cit., s. 74.
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závazná pro jiné odvolací soudy na stejné úrovni, jež spadají do jiného geografického
obvodu, mohou však pro ně být podpůrnou autoritou. Soudy nejvyššího článku pak
nejsou vázány žádnými z výše uvedených rozhodnutí soudů nižších článků. Zároveň
platí, že všechny soudy nižších článků jsou povinny následovat rozhodnutí soudu
článku nejvyššího.36
Obecně platí, že federální soudy řešící otázku federálního práva jsou vázány
pouze rozhodnutími federálních soudů. Stejně tak státní soudy řešící otázku státního
práva jsou opět vázány pouze rozhodnutími soudů státních v rámci jednotlivých států
americké federace.37 V otázkách týkajících se Ústavy Spojených států amerických jsou
však všechny soudy, včetně nejvyšších soudů jednotlivých států, povinny následovat
názor Nejvyššího soudu USA.
V praxi však mohou nastat i situace, kdy jsou státní soudy povolány řešit otázku
týkající se federálního práva, stejně tak jako federální soudy mohou být povolány
k řešení otázky týkající práva státního. Nastane-li takováto situace, jsou federální soudy
při aplikaci práva státního vázány pouze názorem nejvyššího soudu daného státu, ve
kterém daný spor vznikl. I přes tuto vázanost jsou však federální soudy oprávněny
posoudit, zda je daná interpretace nejvyššího soudu v souladu s federálním právem.
Státní soudy jsou pak při aplikaci federálního práva vázány pouze názorem Nejvyššího
soudu USA. Výše uvedené principy jsou pro snadnější orientaci v systému precedentů
graficky znázorněny na Obrázku č. 5 níže.

36

SLOAN, Amy E. Basic legal research: tools and strategies. 4th ed. New York: Aspen Publishers,
c2009. ISBN ISBN978-073-5576-728, s. 6.
37
WHICH COURT IS BINDING?: Mandatory vs. Persuasive Cases. In: Georgetown Law [online]. [cit. 2
017-09-05]. Dostupné z: http://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/legal-writingscholarship/writing-center/upload/which_court_is_binding_painter-and-mayer-final.pdf, s. 4.
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Obrázek č. 5: Systém precedentů
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2.1.4 Postavení trestního práva

Americké trestní právo vychází z tradice Anglického common law, jež po
vyhlášení

nezávislosti

na

Britském

království

převzalo

nově

vytvořených

13 amerických států, ke kterým se postupně přidávaly další. Původní americké trestní
právo tak vycházelo výhradně z precedentů, jež byly vytvářeny anglickými soudy po
celá staletí. Toto právo však bylo americkými soudy postupně modifikováno na základě
aktuálních společenských potřeb. V dnešní době se tak tyto dva systémy trestního práva
značně odlišují.
Na základě inspirace evropským Osvícenstvím vznikaly v průběhu 18. a 19.
století ve Spojených státech amerických první snahy o kodifikaci původně
soudcovského trestního práva. Tyto snahy byly založeny na myšlence, že trestní právo
by mělo být řízeno institucí, jež reprezentuje osoby, které jsou mu podřízeny. Tomuto
požadavku tak daleko více odpovídala moc legislativní, než moc soudní. Obecně lze
však shrnout, že tyto snahy nebyly příliš úspěšné. V průběhu času však jednotlivé státy
americké federace začaly postupně přijímat vlastní trestněprávní kodexy, které nejprve
pouze zaplňovaly mezery v tradičním soudcovském právu, postupně jej však ve většině
států zcela nahradily. V dnešní době má tak každý z 50 států americké federace vlastní
trestněprávní kodex, jež dodává tradičním principům common law zákonnou formu.38
Většina z těchto kodexů pak vychází z ustanovení Modelového trestního zákoníku39, jež
byla do státních kodexů buď doslovně převzata, nebo sloužila při jejich tvorbě jako
významný zdroj inspirace. Samotnému Modelovému trestnímu zákoníku je pak
věnována celá následující podkapitola 2.1.6.
Postupná kodifikace trestního práva ve Spojených státech amerických však
rozhodně neznamená opuštění od tradičních principů common law, jež formovala
judikatura trestních soudů po celá staletí. Kodifikace pouze dodává těmto principům
oficiální psanou formu, přičemž i principy v těchto kodexech přímo nezahrnuté jsou
soudy i nadále využívány při interpretaci jednotlivých zákonných ustanovení, jež nejsou
svým obsahem zcela jednoznačné. Obecně je totiž u každého zákonného termínu, jenž
38

K tomuto podrobněji viz DRESSLER, Joshua. Understanding criminal law. 3rd ed. New York: Lexis
Pub., c2001. Understanding series (New York, N.Y.). ISBN 978-0820550275, s. 27.
39
Model penal code and commentaries (Official draft and revised commentaries), with text of the model
penal code as adopted at the 1962 annual meeting of the American Law Institute at Washington, D.C.,
May 24, 1962. Philadelphia: American Law Institute, 1991. ISBN 978-068-6690-054.
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není expresis verbis zákonem definován, presumován jeho význam v rámci common
law.40
Ač již většina států americké federace postupně upustila od užívání všech
trestných činů vytvořených judikaturou, jež nebyly výslovně převzaty do nově
vytvořených trestních kodexů, zbývajících 18 států federace 41 trestné činy vytvořené
v rámci common law nadále uznává i tam, kde státní trestní kodex danou úpravu
neobsahuje, a to do té míry, pokud neodporují právu tohoto státu ani právu federálnímu.
Děje se tak prostřednictvím tzv. recepčních ustanovení, jež tyto státy zahrnuly do svých
trestněprávních kodexů, nebo prostřednictvím recepčních norem přijatých speciálně za
tímto účelem. Tyto recepční normy pak stanoví, že stát inkorporuje do svého právního
řádu i všechny trestné činy v minulosti vytvořené v rámci common law, a to bez toho,
aby byly v této normě jakkoliv blíže definovány.

Recepční normy však zároveň

dovolují aplikaci pouze těch trestných činů, jež byly v rámci common law vytvořeny
před nabytím účinnosti konkrétního trestního zákoníku daného státu. Z tohoto důvodu
tak není možné vytvářet v rámci soudního rozhodování skutkové podstaty zcela nové. 42
Právě toto omezení má být dle trestněprávní teorie důkazem uplatnění zásady
nullum crimen sine lege, podle které je trestným činem pouze takové jednání, které
zákon za trestné označí. Z praktického hlediska je však toto řešení dle mého názoru
velmi nešťastné, neboť průměrně rozumná osoba nemá vzhledem k neuvěřitelně
rozsáhlé trestní judikatuře žádnou šanci seznámit se předem s každým jednáním, které
zákon považuje za trestné. Tento stav je tudíž v přímém rozporu s principem právní
jistoty a předvídatelnosti práva tak, jak je vnímá kontinentální právní systém.
Na podobu trestního práva jednotlivých států americké federace i trestního práva
federálního, má pak značný vliv také tzv. Listina práv (Bill of Rights), jež tvoří prvních
deset dodatků Ústavy Spojených států amerických. Tyto dodatky poskytují jak záruky
základních práv a svobod, tak omezují státní moc v rámci soudních řízení. Ustanovení
související s trestním právem jsou obsažena především v pátém, šestém, osmém
a čtrnáctém dodatku Ústavy USA. Pátý dodatek stanovuje zásadu obžalovací, právo na
40

Tamtéž, s. 29.
Arkansas, District of Columbia, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New
Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina,
Vermont, Virginia, Washington, a West Virginia.
42
ROBINSON, Paul H., Matthew KUSSMAUL, Camber STODDARD, Ilya RUDYAK a Andreas
KUERSTEN. The American Criminal Code: General Defenses. In: University of Pennsylvania
Law School [online]. 2015 [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewconte
nt.cgi?article=2426&context=faculty_scholarship, s. 61.
41
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spravedlivý proces, zákaz dvojího přičítání nebo donucení k sebeobvinění. Šestý
dodatek poskytuje právo na rychlý proces, právo na informace ohledně obvinění, právo
na výslech svědků nebo právo na obhájce. Osmý dodatek obsahuje zákaz nadměrných
kaucí, pokut a krutých nebo mimořádných trestů. Čtrnáctý dodatek pak limituje státní
moc ustanovením, jež zakazuje státům zbavit osobu života, svobody nebo majetku bez
řádného soudního procesu.

2.1.5 Modelový trestní zákoník (Model Penal Code)

Jak již bylo uvedeno výše, každý z 50 států americké federace má v dnešní době
vlastní trestněprávní kodex, jež dodává tradičním principům common law zákonnou
formu. Většina z těchto kodexů pak vychází z ustanovení Modelového trestního
zákoníku43, jež byla do státních kodexů buď doslovně převzata, nebo sloužila při jejich
tvorbě jako významný zdroj inspirace.
Modelový trestní zákoník je kompilací názorů největších amerických odborníků
trestního práva ohledně ideální podoby hmotněprávního trestního kodexu. Na přípravě
kodexu, trvající po celé desetiletí, se kromě právních teoretiků podíleli i zástupci z řad
advokacie a justice. Kodex tudíž zohledňuje a nachází kompromis mezi celým spektrem
názorů ohledně ideální podoby trestního práva hmotného. Jeho přijetí představuje jeden
z nejdůležitějších mezníků v historii amerického trestního práva, neboť sjednocuje
doposavad rozdílnou podobu trestního práva hmotného v jednotlivých státech federace.
Ačkoliv jde o právně nezávazný dokument, více než 40 států federace jej alespoň z části
uzákonilo jako právně závazný, čímž došlo k prohloubení právní jistoty a sjednocení
doposavad velmi rozdílné rozhodovací praxe v jednotlivých státech americké
federace.44
Kodex navíc ovlivňuje vývoj trestního práva i v těch několika málo státech45,
kde se snahy o jeho zavedení nesetkaly s úspěchem, neboť i zde jsou ustanovení
Modelového trestního zákoníku často citována soudy v rozhodnutích jako podpůrný

43

Model penal code and commentaries (Official draft and revised commentaries), with text of the model
penal code as adopted at the 1962 annual meeting of the American Law Institute at Washington, D.C.,
May 24, 1962. Philadelphia: American Law Institute, 1991. ISBN 78-068-6690-054.
44
V největší míře byl kodex inkorporován do trestního práva států New Jersey, New York, Pennsylvania
a Oregon.
45
California, Massachusetts, Michigan, Oklahoma, Tennessee a Vermont.
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výkladový i argumentační pramen. Ustanoveními Modelového trestního zákoníku se
navíc při své rozhodovací praxi inspirují i soudy federální, neboť oblasti zájmu
federálního trestního zákoníku se s Modelovým trestním zákoníkem částečně shodují. 46
Kodex byl vytvořen organizací s názvem American Legal Institute, jež byla
založena v roce 1923 s cílem „podpořit objasnění a zjednodušení práva a jeho lepšího
přizpůsobení se společenským potřebám, k zajištění lepšího výkonu spravedlnosti,
povzbuzení a pokračování akademické a vědecké právní činnosti“.47 Práce na kodexu
byly zahájeny již ve 30. letech 20. století, kvůli událostem Druhé světové války však
byly na dlouhou dobu přerušeny. Když se organizace v roce 1952 opět navrátila ke
svým původním plánům, bylo rozhodnuto, že vzhledem k nebývalé nekonsistentnosti
trestního práva hmotného v jednotlivých státech federace nebude postačovat vytvoření
tzv. restatementu48, jako v jiných právních odvětvích, jejichž klarifikaci se organizace
v minulosti věnovala, ale že bude v tomto případě vhodnější začít budovat novou,
moderní podobu trestního práva od samého začátku a vytvořit jakýsi modelový zákoník,
kterým se státy mohou při přijímání svých trestních předpisů či při rozhodovací činnosti
svých soudů v oblasti trestního práva inspirovat, což ve svém důsledku povede právě ke
sjednocení velmi roztříštěné a mnohdy protichůdné úpravy trestního práva hmotného
v jednotlivých státech federace.
Jedním z hlavních tvůrců kodexu byl profesor Kolumbijské univerzity v New
Yorku, Herbert Wechsler, jehož článek „The Challenge of a Model Penal Code“,
publikovaný v Harvard Law Review v roce 1952 se stal základem této historické
reformy.

49

Práce na kodexu následně trvaly celé následující desetiletí, v průběhu

kterého bylo připraveno celkem třináct předběžných návrhů. Teprve v roce 1962 se
mezi tvůrci kodexu podařilo docílit potřebného konsensu ohledně jeho finálního obsahu,
včetně doprovodného komentáře.
Podle Dubbera bylo hlavním cílem tohoto modelového kodexu především
přesunout právotvornou moc od soudnictví a jím vytvářených precedentů směrem
k zákonodárným sborům a jimi přijímaným psaným kodexům, a zabránit tak dalšímu

46

DUBBER, Markus Dirk. Criminal law: model penal code. New York: Foundation Press, 2002. Turning
point series (Foundation Press). ISBN 978-1587781780, s. 6.
47
Tamtéž, s. 8.
48
Publikace informující o současné podobě common law v daném právním odvětví, jež je vytvářena na
základě analýzy a následné kompilace rozhodovací praxe v jednotlivých státech americké federace.
49
Wechsler, Herbert. The Challenge of a Model Penal Code, 65 Harv. L. Rev. 1097 (1952).
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užívání trestných činů definovaných pouze v rámci common law. Tento motiv dokládá i
jedno z úvodních ustanovení Modelového trestního zákoníku:
§ 1.05
(1) Žádné jednání není trestným činem, pokud není zločinem
či přečinem podle tohoto zákoníku nebo jiného zákona státu.
Z hlediska právní jistoty i prevence předcházení trestných činů lze tento postup
za velký krok kupředu, neboť je velmi složité, a pro laickou veřejnost téměř nemožné,
orientovat se ve složitém systému soudních precedentů, a tudíž průměrně rozumná
osoba nemá v podstatě šanci seznámit se předem s každým jednáním, které zákon
považuje za trestné.
Další výhodou tohoto kodexu je podle Dubbera především jeho všeobsáhlost
a jasnost, která ponechává soudům v porovnání s common law velmi úzkou možnost
diskrece, a poskytuje jim velmi jasná vodítka, jak v rámci soudního rozhodování
postupovat. Kodex podle něj svým obsahem připomíná jakousi všeobsáhlou učebnici
trestního práva, která má „naučit trestní právo odborníky trestní justice“.50
Modelový trestní zákoník se v neposlední řadě snaží také o vytvoření jakéhosi
uceleného systému trestního práva, a nikoliv jen o sepsání pouhého přehledu common
law, jak tomu bývá tzv. restatementů, které American Legal Institute v rámci své
činnosti obvykle vytváří. Tvůrci kodexu se snažili především vyvarovat se jakékoliv
političnosti a přílišné teoretičnosti, která by zabránila univerzálnímu využití kodexu ve
všech státech americké federace.
Modelový kodex se skládá ze čtyř částí. Podobně jako je tomu u českého
trestního zákoníku, kodex začíná obecnou částí (General Provisions), jež je
následována částí zvláštní (Definition of Specific Offenses). Kodex dále obsahuje část
věnující se ukládání a výkonu trestu (Treatment and Correction), a jako poslední je zde
upravena také organizace vězeňství (Organization of Correction).

Zajímavostí

je, že Modelový trestní zákoník je vůbec prvním kodexem ve Spojených státech
amerických, který zavedl členění trestných činů do hlav podle chráněného zájmu, na
který útočí. 51 Původně totiž bývaly trestné činy v amerických trestních zákonících
řazeny na základě jejich abecedního pořadí. Dalším přínosem tohoto kodexu je pak
50
51

DUBBER, Mark. 2002, op. cit., s. 10.
Tamtéž, s. 17.
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začlenění obecné části (General Provisions), obsahující ustanovení ohledně působnosti
kodexu, trestní odpovědnosti, druhů trestních sankcí a dalších ustanovení, jež jsou pro
obecnou část trestních kodexů obvykle typické v kontinentálním typu právní kultury.
Doposud existující americké trestněprávní kodexy totiž obecnou část vůbec
neobsahovaly a základní trestněprávní koncepty tak postrádaly své definice, resp. tyto
definice vycházely pouze z rozhodovací praxe trestních soudů. Jako příklad lze zmínit
institut okolností vylučujících protiprávnost, kterým je věnována následující kapitola
této práce. Tyto okolnosti byly např. řešeny vždy pouze v rámci definice konkrétního
trestného činu, a to bez existence jakéhokoliv obecného vymezení tohoto institutu,
aplikovatelného univerzálně na každý z trestných činů.
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2.2

Právní řád České republiky
2.2.1 Obecná charakteristika

Jak již napovídá charakteristika kontinentální právní kultury, jíž je věnována
přechozí kapitola této práce, české trestní právo je založeno zejména na normativních
právních aktech přijatých zákonodárným sborem České republiky. Základním
pramenem práva, ze kterého se celý právní řád České republiky odvíjí, je ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů (dále jen
„Ústava ČR“). Podle Novotného představuje Ústava ČR jakýsi svorník mezi právem
soukromým a veřejným, a to jak ve smyslu formálním, kdy stanovuje sílu jednotlivých
normativních právních aktů, tak ve smyslu materiálním, který spočívá v organizaci
státních struktur a garanci základních lidských práv a svobod.52
Ústava ČR ve svém Článku 3 a 112 stanoví, že součástí ústavního pořádku ČR
je i Listina základních práv a svobod 53 , jež představuje další významný pramen
trestního práva, od nějž se jednotlivé trestněprávní normy odvíjí. Z hlediska trestního
práva je pak důležité upozornit především na ustanovení Hlavy V., jež je věnována
právu na soudní a jinou právní ochranu. Zde je důležité vyzdvihnout především Článek
39, který je pro další porovnání českého trestního práva s trestním právem americkým
zcela klíčový:
Článek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i
jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.
Toto ustanovení vyjadřuje jednu ze základních zásad českého trestního práva,
označovanou též latinsky jako nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, podle
které je trestné pouze takové jednání, které zákon jako takové označí. Zároveň je možné
za trestný čin uložit jen takový trest, který zákon za tento trestný čin stanoví. Trestné
činy ani tresty tudíž nemohou být definovány předpisem nižší právní síly nebo např.
judikaturou, jak je tomu v angloamerickém právním systému. Judikatura však může
zajisté sloužit jako zdroj inspirace při přijímání nových právních předpisů.
52

NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-651-4, s. 20.
53
Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Dalším pramenem českého trestního práva jsou i normativní smlouvy, a to
především ty přijaté podle Článku 10 Ústavy ČR:
Článek 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního
řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije
se mezinárodní smlouva.
Podobu českého trestního práva tak ovlivňují i mezinárodněprávní dokumenty
jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Evropská úmluva o ochraně
základních lidských práv a svobod a mnoho dalších, jež jsou na základě výše uvedeného
ustanovení bezprostředně aplikovatelné a závazné. V mezinárodněprávní souvislosti
je zapotřebí připomenout také normotvorbu Evropské unie, jež v oblasti trestního práva
hmotného usilují především o harmonizaci skutkových podstat jednotlivých trestných
činů.54
Pramenem českého trestního práva jsou také amnestijní rozhodnutí prezidenta
republiky vydávaná podle Čl. 63 odst. 1 písm. j), odst. 3 Ústavy ČR a nálezy Ústavního
soudu ČR podle Čl. 87 písm. a), b) Ústavy ČŘ, jež mají normativní povahu, a jimž se
blíže věnuji v následující podkapitole zaměřené na význam judikatury v českém
trestním právu.
Vůbec nejdůležitějšími prameny českého trestního práva jsou pak: zákon č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“),
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“),
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech
mládeže“), a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti

54

ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf
VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-807552-358-7, s. 50.
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právnických osob“). Poslední dva jmenované pak mají povahu tzv. vedlejších zákonů
a jsou k prvním dvěma uvedeným v tzv. vztahu speciality.55
Samotný trestní zákoník se pak dělí na obecnou a zvláštní část. V obecné části
zákona, jak už její označení napovídá, jsou upraveny základní otázky týkající se trestní
odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, působnosti trestních zákonů
a další, jež jsou aplikovány v souvislosti s ustanoveními části zvláštní. Zvláštní část pak
obsahuje vymezení jednotlivých trestných činů, jež jsou rozřazeny do 13 hlav podle
druhu zájmu, který ochraňují.

2.2.2 Význam judikatury v českém právním řádu

Jak již bylo uvedeno výše, s výjimkou nálezů Ústavního soudu podle Čl. 87
odst. 1 písm. a) a b) Ústavy ČR, není judikatura v České republice považována za
formální pramen práva.56
To však neznamená, že nehraje při aplikaci práva žádnou roli. Ač zde není dána
klasická precedenční funkce judikatury, jako je tomu v angloamerickém právním
systému, je judikatura českými soudy hojně citována jako podpůrný argumentační
pramen. Je tomu tak především proto, že zde existuje obecný zájem založený na
principu právní jistoty, aby soudy postupovaly v obdobných případech obdobně, a jejich
rozhodnutí byla tudíž snadno předvídatelná. Judikatura vyšších soudů tak plní jakousi
sjednocovací funkci, která zaručuje, že bude právo nižšími soudy aplikováno
v podobných případech vždy podobně, neboť i přes to, že zde není dána precedenční
závaznost, mají nižší soudy tendenci následovat názory soudů vyššího stupně pro jejich
argumentační přesvědčivost.
Kühn tuto vlastnost rozhodnutí vyšších soudů označuje jako normativní sílu.57
Podobně se v této věci vyjádřil také Ústavní soud ČR ve věci III. ÚS 470/97, podle
kterého: „Bezdůvodné opomenutí rozhodnutí Nejvyššího soudu může mít rysy
jurisdikční libovůle; proto může být protiústavní, pokud se obecné soudy odchýlí od
ustálené rozhodovací praxe nadto usměrněné opakovanými rozhodnutími Nejvyššího
55

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání.
Praha: Leges, 2016. Student (Leges). ISBN 978-807-5021-205, s. 20.
56
Tamtéž, s. 52.
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KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK a Radim POLČÁK, ed. Judikatura a právní argumentace: teoretické
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soudu ČR aniž by „…dostatečným způsobem vyložily důvody, pro které ustálenou
rozhodovací praxi odmítají…“.58
Podle Jelínka pak v případě, že soud odmítá zachovat předchozí rozhodovací
praxi, měl by svůj postup přesvědčivě odůvodnit, a to buď odlišením daného případu od
stávající rozhodovací praxe, nebo vytvořením praxe nové, která lépe odpovídá potřebám
společnosti.59 Tyto postupy se pak velmi podobají angloamerickým metodám odlišení
(distinguishing), resp. vyřazení z užívání (overruling), o nichž je blíže pojednáno
v předchozí podkapitole.
Od výše uvedeného je však zapotřebí odlišit tzv. závaznost instanční, jež je
obsažena v § 264 trestního řádu, a podle které je soud nižší instance povinen řídit se
v rámci daného případu rozhodnutím soudu vyšší instance:
§ 264 Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku
(1) Soud, jemuž věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí,
je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí odvolací
soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení
odvolací soud nařídil.
(2) Byl-li napadený rozsudek zrušen jen v důsledku odvolání
podaného ve prospěch obžalovaného, nemůže v novém řízení dojít ke
změně rozhodnutí v jeho neprospěch.
Formálním pramenem práva jsou však nálezy Ústavního soudu ČR přijaté podle
Čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy ČR.60 V těchto případech působí Ústavní soud jako
tzv. negativní zákonodárce, jenž je v rámci kontroly ústavnosti oprávněn rušit zákony
a podzákonné právní předpisy, nebo jejich části, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
resp. zákonem v případě podzákonných právních předpisů:
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Nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1999, sp.zn. III. ÚS 470/97, uveřejněný pod č. N 163/16 Sb. n.
a u., citováno podle KÜHN, Zdeněk a kol. 2006, op. cit., s. 41.
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60
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Článek 87
(1) Ústavní soud rozhoduje
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li
v rozporu s ústavním pořádkem,
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých
ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem.
V otázce, zda jsou obecně závazná i ostatní rozhodnutí Ústavního soudu se
teorie rozchází. Na základě současné judikatury Ústavního soudu k této otázce se však
spíše přiklání k názoru, že výroky nálezů Ústavního soudu ČR a jejich nosné důvody
mají precedenční význam, jenž vyplývá z ustanovení článku 89 odst. 2 Ústavy ČR,
podle kterého jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu ČR závazná pro všechny
orgány i osoby. Článek upravující všeobecnou závaznost rozhodnutí obecných soudů
však v Ústavě chybí, a tudíž lze i z této skutečnosti dovodit, že tato rozhodnutí
formálním pramenem práva v České republice nejsou.61

61

Tamtéž.
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3

Obecná charakteristika okolností vylučujících
protiprávnost v právních řádech USA a ČR
3.1

Common law
3.1.1 Pojetí trestného činu

Podle common law se trestný čin skládá ze dvou znaků. První z nich představuje
tzv. actus reus, který tvoří fyzický nebo také vnější znak trestného činu. Druhý znak,
zvaný mens rea, je pak psychickým, neboli vnitřním znakem trestného činu. Actus reus
je definován jako „dobrovolné jednání62, které působí společnosti škodu“. Mens rea pak
vyjadřuje míru danou zavinění ve vztahu k tomuto jednání.63
Obecně pak platí, že pro stanovení trestní odpovědnosti musí obžaloba prokázat
každý ze znaků trestného činu „nade vší důvodnou pochybnost“ (beyond a reasonable
doubt).64 V případě, že tak neučiní, a některý z výše uvedených znaků trestného činu
není prokázán „nade vší důvodnou pochybnost“, trestní odpovědnost v daném případě
nevzniká.
Americké právo rozeznává hned několik druhů důkazních břemen, přičemž výše
zmíněné břemeno „nade vší důvodnou pochybnost“ (beyond a reasonable doubt)
představuje to nejpřísnější z nich. Zatímco v civilním řízení dostačuje prokázání
skutečnosti tzv. „převahou důkazů“ (by preponderance of evidence), což lze
procentuálně vyjádřit číslem 50,1 %, nebo případně zvýšeným standardem vyžadujícím
„jasné a přesvědčivé důkazy“ (clear and convincing evidence), pro trestní řízení je
vyžadována daleko vyšší míra pravděpodobnosti. Při rozhodování o vině tak musí
porota dosáhnout „subjektivního stavu blízkého jistotě“.65 Podle Dresslera však soudy
zásadně odmítají formu důkazního břemene „nade vší důvodnou pochybnost“ jakkoliv
kvantifikovat a označují ji za „neodmyslitelně kvalitativní“.66
Jedna z nejčastěji používaných definic tohoto standardu pochází z rozhodnutí ve
věci Commonwealth v. Webster, ve kterém soud definoval pochybnost jako „stav, který
62

Trestný čin může být podle common law spáchán i opomenutím. K tomuto srov. People v. Beardsley,
113 N.W. 1128 (Mich. 1907).
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DRESSLER, Joshua. 2001, op. cit., s.115.
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K tomuto srov. Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307, 314-20 (1979).
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K tomuto srov. Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307, 315 (1979).
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zanechává mysl porotců v takovém stavu, že nedokáží říct, že cítí trvalé přesvědčení,
dosahující morální jistoty, o pravdivosti daného obvinění“.67 Tato definice byla o více
než 140 let později zpochybněna Nejvyšším soudem USA, který ve věci
Victor v. Nebraska vyjádřil obavu, že výraz „morální jistota“ již ztratil svůj původní
význam a že by tak v důsledku jeho interpretace soudobou porotou mohlo dojít
odsouzení na základě důkazu, který nenaplňuje standard „nade vší důvodnou
pochybnost“. Nejvyšší soud tak doporučil zaměřit se především na část definice
vyžadující „trvalé přesvědčení“.68
Obžaloba však není v rámci prokazování jednotlivých znaků trestného činu sama
povinna aktivně zjišťovat, zda není v daném případě přítomna některá z okolností
vylučujících protiprávnost a případně jejich existenci vyvrátit. Tato povinnost nastává
až v okamžiku, kdy obhajoba prokáže existenci důkazů svědčících o přítomnosti těchto
okolností. Míra, do jaké je obhajoba povinna existenci těchto důkazů prokázat se pak
liší napříč jednotlivými jurisdikcemi. V některých jurisdikcích stačí, pokud obhajoba
prokáže alespoň „náznak důkazu“ (scintilla of evidence).69 Jiné jurisdikce pak vyžadují
takovou míru důkazů, která vzbudí „důvodnou pochybnost“ (reasonable doubt). 70
Oba tyto standardy jsou však výrazně nižší než výše zmíněná „převaha důkazů“
(preponderance of evidence) představující 50,1 %.
Je-li existence důkazů svědčících o přítomnosti okolností vylučujících
protiprávnost prokázána, přesouvá se důkazní břemeno směrem k obžalobě, která musí
pro stanovení trestní odpovědnosti přítomnost okolností vylučujících protiprávnost
vyvrátit „nade vší důvodnou pochybnost“.
Tento systém je americkou trestněprávní teorií nazýván jako tzv. pozitivní
obhajoba (affirmative defense). Jeho základy vychází z tradičního anglo-amerického
common law, podle kterého byly okolnosti vylučující protiprávnost chápány nikoliv
jako otázka hmotněprávní, nýbrž jako otázka procesní, resp. důkazní. Pokud tak jednání
naplňovalo znaky některého z trestných činů, bylo to jasným důkazem jeho trestnosti.
Ta pak mohla být vyvrácena pouze důkazy předloženými ze strany obviněného.
Tento tzv. kontradiktorní princip (adversarial principle) se v americkém trestním právu
zachoval až do dnešních dnů.71
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Podle Dubbera je však naplnění podmínek trestní odpovědnosti otázkou
hmotněprávní, kterou je nutné důsledně odlišovat od procesněprávní otázky týkající se
rozložení důkazního břemene při jejím prokazování, a to navzdory tomu, že americké
trestní právo věnuje mnohem více pozornosti právě později zmíněné z nich. To dokládá
především rozsáhlá ústavněprávní judikatura amerických soudů 72, která se ve vztahu
k naplnění podmínek trestní odpovědnosti zaměřuje především na důkazní otázky
související s různými typy důkazních břemen.73

3.1.2 Okolnosti vylučující protiprávnost v. okolnosti
vylučující trestnost

Jak již bylo uvedeno výše, podle common law se trestný čin skládá ze dvou
znaků. První z nich představuje tzv. actus reus, který tvoří fyzický nebo také vnější
znak trestného činu. Druhý znak, zvaný mens rea, je pak psychickým, neboli vnitřním
znakem trestného činu. I pokud však obžaloba existenci výše uvedených znaků prokáže
„nade vší důvodnou pochybnost“, je obhajoba oprávněna vznášet tzv. obrany (defeses),
v rámci kterých pachatel v podstatě nepopírá, že výše uvedené znaky opravdu naplnil,
ale poukazuje na to, že by jeho jednání nemělo být vzhledem k existenci určitých
výjimečných okolností považováno za trestné. 74 V tomto případě pak stačí, je-li
existence těchto okolností prokázána tzv. „převahou důkazů“ (by preponderance
of evidence), jež představuje kvantitativně nižší standard než požadavek „nade vší
důvodnou pochybnost“.
Tyto okolnosti pak common law dělí do dvou skupin, a to na okolnosti vylučující
protiprávnost (Justification Defenses) a okolnosti vylučující trestnost (Excuse Defense).
Okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou pak takové okolnosti, které činí jednání,
které by bylo jinak trestným, společensky přijatelným, dovoleným, a v podstatě
až žádoucím.75
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K tomuto srov. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970); Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975);
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v. Pennsylvania, 477 U.S. 79 (1986); Sandstrom v. Montana, 442 U.S. 510 (1979).
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Mezi okolnosti vylučující protiprávnost pak common law řadí následující
instituty: krajní nouze (necessity), nutná obrana (self-defense), pomoc v nutné obraně
(defense of others), obrana majetku (defense of property), výkon práva (law
enforcement), veřejná služba (public duty), zvláštní odpovědnost (special responsibility)
a svolení (consent).
Zatímco okolnosti vylučující protiprávnost se soustředí výhradně na jednání
osoby jako takové, okolnosti vylučující trestnost se vztahují k určitým osobním rysům
osoby, kvůli kterým by neměla být tato osoba shledána trestně odpovědnou za daný
trestný čin.
Okolnosti vylučující trestnost vychází z principu, že ač osoba svým jednáním
způsobila společnosti škodu, neměla by být za své jednání plně trestně odpovědná.
Argumentuje-li tak obviněný existencí okolností vylučující trestnost, uznává v podstatě,
že se dopustil trestného činu, ale zároveň namítá, že by za své jednání neměl být plně
trestně odpovědný.

Mezi okolnosti vylučující trestnost podle common law řadí

trestněprávní teorie následující instituty: tíseň (duress), vojenské příkazy (millitary
orders), nátlak (entrapment), neznalost zákona (ignorance of law), provokace
(provocation), zmenšená příčetnost (diminished capacity), insanity (nepříčetnost),
nedospělost (infancy), nedobrovolná intoxikace (unvoluntary intoxication).
Dělení těchto tzv. obran (defenses) na okolnosti vylučující protiprávnost
a okolnosti vylučující trestnost vychází z původního anglického common law,
kde s sebou neslo značné praktické důsledky. Zatímco osoba naplňující znaky okolností
vylučujících protiprávnost mohla být zcela zproštěna obvinění, osoba naplňující znaky
okolností vylučujících trestnost byla trestána stejně jako jakákoliv jiná osoba tyto znaky
nenaplňující. Tato osoba však mohla být následně panovníkem omilostněna, z čehož se
postupem času stalo jakési nepsané pravidlo. Oba tyto druhy obrany tak postupně začaly
mít stejné důsledky. Z tohoto důvodu tak někteří akademici, a dokonce i soudy 76
neuznávají toto dělení, a používají výše zmíněné termíny jako synonyma.77
Zastánci tohoto dělení jej naopak obhajují tím, že veřejnosti pomáhá orientovat
se v tom, jaké jednání považuje společnost za správné. Každý by totiž měl primárně
jednat tak, aby jeho skutky nebyly společensky škodlivé. V případě okolností
vylučujících trestnost se však o společensky škodlivé jednání stále jedná. Původce
tohoto škodlivého jednání pouze není z určitých omluvitelných důvodů trestně
76
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K tomuto srov. State v. Cozzens, 490 N.W.2d 184, 189 (Neb. 1992).
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odpovědný. To však nečiní toto jednání společensky prospěšným. Právo by tedy mělo
mezi těmito dvěma typy jednání vymezit jasnou hranici. Zastánci tohoto dělení spatřují
další rozdíl mezi oběma druhy obrany v tom, že zatímco okolnosti vylučující
protiprávnost se vztahují univerzálně na každou osobu, okolnosti vylučující trestnost
jsou striktně individualizované.
Jako příklad uvádí Dressler situaci, kdy v případě, že je osoba A oprávněna
jednat na svou obranu určitým způsobem, je ke stejnému jednání na její obranu
oprávněna i jakákoliv osoba B. Nicméně, okolnost vylučující trestnost se vztahuje
pouze na osobu, jež je stižena některým z omluvitelných stavů. V případě, že tak osoba
A zabije jiného ve stavu nepříčetnosti a je následně z tohoto důvodu zbavena trestní
odpovědnosti, neznamená to, že jakákoliv osoba B by byla při spáchání stejného skutku
také zbavena trestní odpovědnosti, neboť pro existenci okolností vylučujících trestnost
je vždy nutné prokázat, že daná osoba byla stižena některým z omluvitelných stavů.78
Vzhledem k zaměření této práce však bude veškerá další pozornost věnována
pouze institutu okolností vylučujících protiprávnost.

3.1.3 Teorie ospravedlnitelnosti

Samotná existence institutu okolností vylučujících protiprávnost je americkou
trestněprávní naukou obhajována na základě několika spíše filozofických teorií, které
vysvětlují, proč by společnost neměla považovat určitá jednání za trestná.
Teorie obecného blaha (Public Benefit Theory)
Tato teorie vychází z původního anglického common law, kde mohlo být určité
jednání ospravedlnitelné pouze v případě, že bylo vykonáno ve veřejném zájmu, a to
nejčastěji některou z úředních osob. 79 Jednalo se tak především o situace, kdy byla
úřední osoba zákonně pověřena zbavit jiného života na základě pravomocného
odsouzení, nebo o případy, kdy úřední osoba usmrtila jiného při plnění svých
zákonných povinností (např. při honbě za uprchlým zločincem). Dále

se

jednalo

o situace, kdy soukromá osoba usmrtila jiného při snaze předejít násilnému a krutému
zločinu. V takovýchto případech totiž společnost považovala takovéto jednání za
78
79
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prospěšné. Onen společenský prospěch vyplývající z tohoto jednání totiž není
v teoretické rovině chápán jen jako nahodilý důsledek daného činu, nýbrž jako jeho
primární motivace.
Podle Dresslera však tato teorie již v dnešní době nepatří mezi hlavní
východiska existence institutu okolností vylučujících protiprávnost, ač jej v určitých
mezích stále ovlivňuje.80
Teorie morálního propadu (Moral Forfeiture Theory)
Tato teorie je založena na premise, že lidé disponují určitými morálními právy,
která společnost uznává prostřednictvím trestních zákonů. Ač se těchto práv nelze
v žádném případě vzdát, může o ně člověk v určitých případech přijít. Jinak řečeno, tato
práva mohou za určitých okolností člověku tzv. propadnout. Stává se tomu tak ve chvíli,
kdy se člověk dobrovolně rozhodne porušit práva jiné osoby. Od této chvíle totiž
společnost ztrácí zájem na ochraně jeho práv.
Jako příklad uvádí Dressler situaci, kdy v důsledku dobrovolného rozhodnutí
útočníka protiprávně ohrozit život jiné osoby nebo spáchat jiný nebezpečný zločin
pozbývá útočník své právo na život, a tak v případě, že je svou obětí v rámci nutné
obrany zabit, nevzniká zde žádná společnosti žádná škoda. Z hlediska práva totiž „život
útočníka nemá větší hodnotu než život hmyzu...“. 81 Následně však uvádí, že tento
princip může být pro některé morálně znepokojující, neboť v jeho důsledku dochází
k nedobrovolnému propadnutí základních lidských práv. Tento princip navíc působí
v rozporu

s tradiční

přirozenoprávní

myšlenkou,

že

každý

lidský

život

je nedotknutelný.82
Teorie morálních práv (Moral Rights Theory)
Tato teorie vychází z myšlenky, že každý má právo bránit svá práva. Zaměřuje
se tedy primárně na napadenou osobu, a nikoliv na osobu útočníka, jako je tomu u teorie
morálního propadu. Dressler uvádí jako příklad situaci, kdy napadená osoba v rámci
nutné obrany zabije útočníka, neboť brání své přirozené právo na život, které útočník
svým jednáním ohrozil. Teorie morálních práv tedy nevnímá život útočníka jako
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nehodný ochrany ze strany společnosti, ale soustředí se na jednání napadené osoby,
které považuje v dané situaci za vhodné a správné. Následně však dodává, že tato teorie
bývá často kritizována pro svou dichotomickou povahu spočívající ve favorizaci jednání
napadené osoby od chvíle, kdy je bezpečně prokázáno, že útočník porušil některé
z jejích práv, a to nehledě na intenzitu tohoto porušení. Pokud by tedy byla tato teorie
aplikována bez jakýchkoliv omezení, případná nepřiměřená obrana ze strany
napadeného by neměla z hlediska trestního práva žádné důsledky.83
Teorie nadřazeného zájmu (Superior Interest Theory)
Tato teorie je založena na premise, že v každé situaci existuje nadřazený
a podřazený zájem. V případě, že tak dané jednání sleduje ten nadřazenější z nich,
je po trestněprávní stránce zcela v pořádku. Jako příklad uvádí Dressler situaci, kdy
napadená osoba při odvracení smrtelného útoku ublíží útočníkovi na zdraví, neboť
zájem na ochraně života napadeného je v dané situaci nadřazený zájmu na ochraně
zdraví útočníka.

3.1.4 Okolnosti vylučující protiprávnost a skutkový omyl

Zajímavý problém pak nastává ve chvíli, kdy dochází ke střetu okolnosti
vylučující protiprávnost a skutkového omylu. Děje se tak v případě, kdy osoba mylně
předpokládá, že jedná za existence okolnosti vylučující protiprávnost.
Příkladem takovéto situace může být např. scénář, kdy osoba v žertu předstírá
útok na jinou osobu, ta však situaci mylně vyhodnotí jako skutečný útok a v rámci své
domnělé obrany útočníka zabije. Americké common law posuzuje takovéto situace tak,
že prokáže-li osoba, že byl její omyl ohledně okolností vylučujících protiprávnost
opodstatněný - tedy, že tato osoba měla objektivní důvod věřit a zároveň subjektivně
věřila, že jí hrozí skutečné a bezprostřední nebezpečí smrti, a tudíž považovala použití
síly k odvrácení tohoto nebezpečí za nezbytné - kvalifikuje se takovéto jednání jako
jednání v nutné obraně i přes to, ukáže-li se, že její představy byly mylné. V případě, že
by však takovýto omyl neměl objektivní opodstatnění, kvalifikovalo by se dané jednání
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podle tradičního common law jako vražda. Některé jurisdikce však v dnešní době
opouští toto poměrně přísné pravidlo a kvalifikují takovéto jednání spíše jako zabití.84
Nicméně, mezi odbornou veřejností existuje ohledně kvalifikace objektivně
opodstatněného skutkového omylu ohledně okolností vylučujících protiprávnost jako
jednání v nutné obraně určitý názorový rozpor. Kritici tohoto modelu upozorňují na
fakt, že takováto kvalifikace zaměňuje okolnosti vylučující protiprávnost a okolnosti
vylučující trestnost, neboť zatímco první z nich se vztahují k samotnému jednání osoby,
později zmíněné se týkají jejího morálního provinění. Podle kritiků tohoto modelu pak
není osoba jednající v opodstatněném skutkovém omylu ohledně existence okolností
vylučujících protiprávnost morálně vinna, a tak by její jednání mělo spadat spíše pod
okolnosti vylučující trestnost. V případě, že by totiž toto jednání spadalo pod okolnosti
vylučující protiprávnost, znamenalo by to – jak již bylo vysvětleno u jednotlivých forem
obrany vylučujících protiprávnost výše – že společnost považuje zabití nevinné osoby
na základě opodstatněného omylu za správné, vhodné a žádoucí.
Zastánci tohoto modelu naopak tvrdí, že jediné, co trestní právo může
od jakékoliv osoby spravedlivě požadovat je to, že se tato osoba pokusí svědomitě
vyhodnotit danou situaci před tím, než začne jednat, a pokud tak učiní, je takovéto její
jednání ospravedlnitelné i v případě, že má vážné negativní následky.85
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3.2

Modelový trestní zákoník
3.2.1 Pojetí trestného činu

Podle Modelového trestního zákoníku tvoří okolnosti vylučující protiprávnost,
resp. jejich nepřítomnost, jeden ze znaků trestného činu:
§ 1.13
(9) „znakem trestního činu“ se rozumí: (i) takové jednání, nebo (ii)
takové okolnosti, nebo (iii) takový následek, který:
(a) je součástí popisu zakázaného jednání v definici trestného činu,
nebo
(b) vykazuje požadovaný druh zavinění, nebo
(c) vyvrací protiprávnost nebo trestnost tohoto jednání, nebo
(d) vyvrací promlčení nebo
(e) zakládá jurisdikci soudu.86
Obecně pak platí, že pro stanovení trestní odpovědnosti musí obžaloba prokázat každý
ze znaků trestného činu „nade vší důvodnou pochybnost“ (beyond a reasonable doubt).
V případě, že tak neučiní, nedojde k naplnění každého ze znaků trestného činu, a trestní
odpovědnost tudíž nevznikne:
§ 1.12
(1) Nikdo nesmí být odsouzen za trestný čin, pokud není každý znak
tohoto trestného činu prokázán nade vší důvodnou pochybnost. Při
absenci takovéhoto důkazu je osoba považována za nevinnou.87

86

§ 1.13 MPC:
(9) “element of an offense” means (i) such conduct or (ii) such attendant circumstances or
(iii) such a result of conduct as
(a) is included in the description of the forbidden conduct in the definition of the offense; or
(b) establishes the required kind of culpability; or
(c) negatives an excuse or justification for such conduct; or
(d) negatives a defense under the statute of limitations; or
(e) establishes jurisdiction or venue.
87
§1.12MPC: (1) No person may be convicted of an offense unless each element of such offense is proved
beyond a reasonable doubt. In the absence of such proof, the innocence of the defendant is assumed.
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Americké právo obecně rozeznává hned několik druhů důkazních břemen,
přičemž výše zmíněné břemeno „nade vší důvodnou pochybnost“ (beyond
a reasonable doubt) představuje to nejpřísnější z nich. Zatímco v civilním řízení
dostačuje prokázání skutečnosti tzv. „převahou důkazů“ (by preponderance
of evidence), což lze procentuálně vyjádřit číslem 50,1 %, nebo případně zvýšeným
standardem vyžadujícím „jasný a přesvědčivý důkaz“ (clear and convincing evidence),
trestní právo vyžaduje daleko vyšší míru pravděpodobnosti. Při rozhodování o vině tak
musí porota dosáhnout „subjektivního stavu blízkého jistotě“.88 Podle Dresslera však
soudy zásadně odmítají formu důkazního břemene „nade vší důvodnou pochybnost“
jakkoliv kvantifikovat a označují ji za „neodmyslitelně kvalitativní“.89
Jedna z nejčastěji používaných definic tohoto standardu pochází z rozhodnutí ve
věci Commonwealth v. Webster, ve kterém soud definoval pochybnost jako „stav, který
zanechává mysl porotců v takovém stavu, že nedokáží říct, že cítí trvalé přesvědčení,
dosahující morální jistoty, o pravdivosti daného obvinění“.90 Tato definice byla o více
než 140 let později zpochybněna Nejvyšším soudem USA, který ve věci
Victor v. Nebraska vyjádřil obavu, že výraz „morální jistota“ již ztratil svůj původní
význam a že by tak v důsledku jeho interpretace soudobou porotou mohlo dojít
odsouzení na základě důkazu, který nenaplňuje standard „nade vší důvodnou
pochybnost“. Nejvyšší soud tak doporučil zaměřit se především na část definice
vyžadující „trvalé přesvědčení“.91
Požadavek prokázání každého ze znaků trestného činu obžalobou „nade vší
důvodnou pochybnost“ je však ve vztahu k okolnostem vylučujícím protiprávnost
v podání Modelového trestního zákoníku lehce modifikován. Pro stanovení trestní
odpovědnosti není totiž obžaloba vždy automaticky povinna vyvracet existenci
okolnosti vylučujících protiprávnost bez dalšího.

Tato povinnost nastává až ve chvíli,

kdy jsou obhajobou předloženy důkazy, které existenci okolností vylučujících
protiprávnost naznačují. Z tohoto důvodu je tudíž nejprve na obhajobě na existenci
těchto důkazů upozornit, a následně pak vzniká povinnost obžaloby takovéto důkazy
vyvrátit. V případě, že tak obžaloba neučiní, nedojde k naplnění jednoho ze znaků
trestného činu, a trestní odpovědnost tudíž nevznikne. Tento princip je v terminologii
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Modelového trestního zákoníků označován jako tzv. pozitivní obhajoba (affirmative
defense):
§ 3.12
(1) Nikdo nesmí být odsouzen za trestný čin, pokud není každý znak
tohoto trestného činu prokázán nade vší důvodnou pochybnost.
Při absenci takovéhoto důkazu je osoba považována za nevinnou.
(2) Podsekce (1) této Sekce: (a) nevyžaduje vyvrácení pozitivní
obhajoby, neexistují-li důkazy tuto obhajobu podporující.92
V souvislosti s okolnostmi vylučujícími protiprávnost podle Modelového
trestního zákoníku je důležité připomenout také ustanovení § 3.01 (2) tohoto kodexu,
podle kterého zbavení trestní odpovědnosti z důvodů existence okolností vylučujících
protiprávnost nevylučuje postižitelnost daného jednání na základě občanskoprávních
předpisů:
§ 3.01
(2) Skutečnost, že jednání je ospravedlnitelné podle tohoto Článku
neruší ani neoslabuje jakékoliv nároky, které jsou k dispozici v rámci
občanskoprávního řízení.93
Jednotlivé druhy okolností vylučujících protiprávnost jsou v Modelovém trestním
zákoníku podrobně upraveny v rámci ustanovení § 3.03 až § 3.08 tohoto kodexu:
 § 3.03

Výkon veřejné povinnosti (Execution of Public Duty);

 § 3.04

Použití síly v sebeobraně (Use of Force in Self-Protection);

 § 3.05

Použití síly k ochraně jiných osob
(Use of Force for the Protection of Other Persons);

 § 3.06

Použití síly k ochraně majetku
(Use of Force for Protection of Property);
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§ 1.12 MPC:
(1) No person may be convicted of an offense unless each element of such offense is proved beyond
a reasonable doubt. In the absence of such proof, the innocence of the defendant is assumed.
(2) Subsection (1) of this Section does not: (a) require the disproof of an affirmative defense unless
and until there is evidence supporting such defense.
93
§ 3.01 MPC:
(2) The fact that conduct is justifiable under this Article does not abolish or impair any remedy for such
conduct that is available in any civil action.
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 § 3.07

Použití síly při vymáhání práva
(Use of Force in Law Enforcement);

 § 3.08

Použití síly osobami se zvláštní odpovědností za péči, disciplínu
nebo bezpečnost ostatních (Use of Force by Persons with Special
Responsibility for Care, Discipline or Safety of Others).

3.2.2 Okolnosti vylučující protiprávnost a skutkový omyl

Přesvědčení osoby ohledně existence okolností vylučujících protiprávnost je
podle Modelového trestního zákoníku založeno na jejím čistě subjektivním vnímání
dané situace. 94 Na rozdíl od tradičního common law tak ustanovení tohoto kodexu
nevyžadují, aby bylo takovéto přesvědčení osoby objektivně odůvodněné. Nabyde-li
však osoba své mylné přesvědčení ohledně existence okolností vylučujících
protiprávnost z nedbalosti, nevztahuje se na ni ochrana poskytovaná tímto institutem
v plném rozsahu, a může tak být shledána trestně odpovědnou za každý nedbalostní
trestný čin, kterého se v rámci svého mylného jednání dopustí:

3.09
(2) Pokud je osoba přesvědčena, že použití síly proti jiné osobě je
nezbytné z jakéhokoliv důvodu ospravedlnitelného podle § 3.03 až
3.08, avšak tato osoba nabyla tohoto přesvědčení z nedbalosti nebo
pro svou nedbalost získala nebo nezískala vědomost nebo přesvědčení,
které je pro ospravedlnitelnost použití síly podstatné, obrana
poskytovaná těmito ustanoveními není dostupná při stíhání těch činů,
u nichž je nedbalost dostatečná k prokázání viny.95
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DRESSLER, Johua. 2001, op. cit., s. 253.
§ 3.09 MPC:
(2) When the actor believes that the use of force upon or toward the person of another is necessary for
any of the purposes for which such belief would establish a justification under Sections 3.03 to 3.08 but
the actor is reckless or negligent in having such belief or in acquiring or failing to acquire any knowledge
or belief that is material to the justifiability of his use of force, the justification afforded by those Sections
is unavailable in a prosecution for an offense for which recklessness or negligence, as the case may be,
suffices to establish culpability.
95
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Pro ilustraci uvádí Low příklad, kdy osoba úmyslně zavraždí jiného kvůli svému
z nedbalosti nabytému přesvědčení, že toto jednání je nezbytné pro ochranu jejího
vlastního života. Podle Modelového trestního zákoníku může být tato osoba shledána
trestně odpovědná pouze za usmrcení z nedbalosti, a nikoliv za vraždu, která vyžaduje
zavinění ve formě úmyslu.96
Racionále za tímto přístupem je založeno na myšlence, že trestný čin, ze kterého
je osoba shledána vinnou by měl proporčně odpovídat formě zavinění při jeho spáchání.
V tomto ohledu se tak Modelový trestní zákoník rozchází s tradičním pojetím common
law, podle kterého může být osoba shledána vinnou i za trestný čin vyžadující přísnější
formu zavinění než je ta, v rámci které tento omyl vzniknul.97 Takovýto přístup však
připadal tvůrcům Modelového trestního zákoníku zcela nepřiměřený, neboť osoba
jednající na základě přesvědčení nabytého z nedbalosti je morálně méně vinna než
osoba vraždící úmyslně.98
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LOW, Peter W. Criminal law [online]. 3rd ed. St. Paul, MN: Thomson/West,
c2007 [cit. 2017-09-05]. ISBN 978-031-4180-575. Dostupné z: https://subscription.westacademic.com/B
ook/Detail?id=20253, s. 302.
97
DRESSLER, Joshua. 2001, op. cit., s. 253.
98
LOW, Peter. 2007, op. cit., s. 303.
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3.3

Česká republika
3.3.1 Pojetí trestného činu

Před analýzou okolností vylučujících protiprávnost podle českého trestního
práva je nejprve nutné uvést tento institut do řádného kontextu. Obecně lze shrnout, že
trestní odpovědnost osoby vzniká spácháním trestného činu. Trestný čin mladistvých je
pak dle § 6 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti mládeže nazýván proviněním.
V následujícím textu však bude pro zjednodušení používán pouze termín trestný čin,
neboť oba tyto zákonné termíny jsou složeny ze stejných znaků, a tudíž není nutné je
pro účely této práce dále rozlišovat. Každý trestný čin je obecně složen z několika
znaků. Trestní zákoník obsahuje definici trestného činu v § 13 odst. 1:
§ 13 Trestný čin
(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Z výše uvedené definice trestného činu podle trestního zákoníku lze snadno dovodit dva
základní znaky trestného činu, a to protiprávnost a další znaky uvedené v trestním
zákoně. V následujících podkapitolách jsou pak tyto znaky podrobně analyzovány.
Protiprávnost
Jelínek charakterizuje protiprávnost jako „rozpor s právní normou v rámci
právního řádu“.99 Protiprávnost pak dále dělí na protiprávnost formální a materiální.
Protiprávnost formální vyjadřuje rozpor s právním řádem jako celkem. Obecně lze za
protiprávní označit každé jednání, které není v souladu se zákonnými ustanoveními. Ne
každé protiprávní jednání je však trestné. Jednání totiž může být protiprávní i na
základě jiných, než trestněprávních předpisů, jako je tomu např. v případě porušení
norem občanského nebo správního práva.
Protiprávnost materiální pak vyjadřuje společenskou škodlivost daného činu.100
Podle zásady subsidiarity trestní represe obsažené v § 12 odst. 2 trestního zákoníku lze
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JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 131.
Tamtéž.
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totiž trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené uplatňovat jen
v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti
podle jiného právního předpisu. Společenská škodlivost daného činu se pak odvíjí od
povahy a závažnosti trestného činu, jež se posuzuje za pomoci (ale nikoliv aplikace)
hledisek obsažených v § 39 odst. 2 trestního zákoníku, určených pro stanovení druhu
a výměry trestu.101
§ 39 Stanovení druhu a výměry trestu
(2) Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem
provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin
spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou,
záměrem nebo cílem.
V rámci kvalifikace daného skutku pak za pomoci výše uvedených kritérií
sledujeme, zda dané jednání naplňuje znaky skutkové podstaty daného trestného činu.
Jsou-li pak tyto znaky naplněny tak, jak zákon v daném případě vyžaduje, lze uzavřít,
že jde o jednání společensky škodlivé.102 Z tohoto důvodu tak někteří autoři považují
výše zmíněný znak protiprávnosti za součást typových znaků trestného činu, a nikoliv
za samostatný prvek.103
V určitých případech tudíž i přes to, že osoba naplní svým jednáním znaky
skutkové podstaty některého z trestných činů podle trestního zákoníku, nemusí být
shledána trestně odpovědnou z důvodu nízké společenské škodlivosti jejího jednání.
Znaky uvedené v trestním zákoně
Jako již bylo uvedeno výše, z definice trestného činu obsažené v § 13 odst. 1
trestním zákoníku vyplývá, že dalším prvek trestného činu jsou tzv. znaky uvedené
v trestním zákoně. Tyto znaky teorie dále dělí na znaky obecné a znaky typové. Obecné
znaky trestného činu, jež jsou pro každý trestný čin stejné, zahrnují pachatelův věk104,
101

NOVOTNÝ, František. 2017, op. cit., s. 76.
Tamtéž, s. 90.
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SOLNAŘ,
Vladimír. Systém
českého
trestního
práva.
Praha:
Novatrix,
2009.
ISBN 978-80-254-4033-9, s. 108-110.
104
K tomuto srov. § 25 trestního zákoníku: Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku,
není trestně odpovědný.
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příčetnost105, a v případě mladistvých i rozumovou a mravní vyspělost106. Aby tak mohl
být daný čin označen za trestný, musí jej spáchat pouze příčetná osoba, jež v době
spáchání činu dosahovala věku stanoveného trestním zákonem. Typové znaky trestného
činu pak představují tzv. skutkovou podstatu trestného činu, jež je souhrnem
objektivních a subjektivních znaků, které charakterizují jednotlivé trestné činy uvedené
v trestním zákoníku.

3.3.2 Čin jinak trestný

Jak vyplývá ze zákonné definice trestného činu podle § 13 odst. 1 trestního
zákoníku, jež je uvedena výše, aby mohlo být dané jednání označeno jako trestné, musí
splňovat jak požadavek protiprávnosti, tak další znaky uvedené v zákoně, které jsou
blíže popsány v předchozí podkapitole. Určitá jednání však i přes to, že naplňují výše
zmíněné „další znaky uvedené v zákoně“, nejsou společností považována za protiprávní.
Děje se tak na základě různých společensky ospravedlnitelných důvodů, v důsledku
kterých nepovažuje společnost dané jednání za škodlivé. Tyto okolnosti pak teorie
obecně nazývá jako okolnosti vylučující protiprávnost. Okolností vylučující
protiprávnost tudíž zbavují pachatele činu jinak trestného trestní odpovědnosti.
Takovýto čin pak teorie nazývá „činem jinak trestným“. Jak uvádí Kuchta: „Praktické
důsledky vyloučené protiprávnosti jsou jednoznačné – vylučují trestní odpovědnost, a to
od samého počátku. O trestný čin tedy nejde a nikdy nešlo“.107 Tím však není vyloučena
odpovědnost podle jiného právního předpisu, jako např. ustanovení o náhradě škody
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).108
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K tomuto srov. § 26 trestního zákoníku: Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl
rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.
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K tomuto srov. § 5 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
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KUCHTA, Josef. Několik poznámek k postavení a formulaci okolností vylučujících protiprávnost v
připravované rekodifikaci trestního zákona. Trestněprávní revue. C. H. Beck, 2003, 2(2), 47-52. ISSN
1213-5313, s. 49.
108
KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012.
Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2, s. 425.
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3.3.3 Společné znaky a rozdělení okolností vylučujících
protiprávnost

Společné znaky všech okolností vylučujících protiprávnost podle českého trestního
práva lze shrnout následovně:
1.

uplatňují se tam, kde je formálně naplněna skutková podstata některého z trestných
činů podle trestního zákona;

2.

vztahují se na všechny trestné činy definované trestním zákonem;

3.

vylučují společenskou škodlivost daného trestného činu a ve většině případů činí
dané jednání společensky prospěšným;

4.

mají stejné právní důsledky, a to neexistenci protiprávnosti, resp. trestnosti činu
jinak trestného;

5.

vylučují existenci trestného činu od samého počátku (ex tunc);

6.

existuje-li některá z těchto okolností, nelze namítat, že jednání směřující proti této
okolnosti bylo učiněno také za přítomnosti některé z okolností vylučujících
protiprávnost, neboť vzhledem k původní existenci okolností vylučujících
protiprávnost nelze ono primární jednání považovat za protiprávní;

7.

okolnosti vylučující protiprávnost jsou k sobě vzájemně ve vztahu souřadnosti;

8.

podmínky nutné pro existenci různých okolností vylučujících protiprávnost
se vzájemně kříží;

9.

k vyloučení protiprávnosti daného jednání je dostačující prokázat pouze jednu
z okolností vylučujících protiprávnost, je-li jich přítomno více;

10. existenci okolností vylučujících protiprávnost lze dovodit i za pomoci analogie,
neboť jejich přítomnost nerozšiřuje, nýbrž zužuje, trestní odpovědnost pachatele,
a tudíž nepůsobí v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege.109
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Tamtéž.
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Rozdělení okolností vylučujících protiprávnost
Trestní zákoník České republiky upravuje okolnosti vylučující protiprávnost
v obecné části tohoto kodexu v rámci ustanovení § 28 až § 32. Mezi okolnosti
vylučující protiprávnost jsou pak zařazeny následující situace:
 krajní nouze (§ 28);
 nutná obrana (§ 29);
 svolení poškozeného (§ 30);
 přípustné riziko (§ 31);
 oprávněné použití zbraně (§ 32).
Podle Jelínka však tento výčet nelze považovat za taxativní, neboť krom výše
uvedených okolností rozeznává české trestní právo i okolnosti další, jež jsou souhrnně
označovány jako výkon dovolené či přikázané činnosti. Jejich aplikace pak vychází ze
zásady dovoleného použití analogie v pachatelův prospěch, vzhledem ke které je tudíž
výše uvedený výčet logicky pouze deklaratorní.110
Další okolnosti vylučující protiprávnost jsou pak obsaženy ve zvláštní části
trestního zákoníku, a to konkrétně v jeho § 363. Jedná se pak především o institut
beztrestnosti policejního agenta v případě jeho účasti na organizované zločinecké
skupině a na dalších taxativně vymezených trestných činech.
Od okolností vylučujících protiprávnost je nutné zcela striktně odlišit instituty
zániku trestnosti a zániku trestu. Zatímco v případě okolností vylučujících protiprávnost
není dané jednání od počátku trestným činem, u zániku trestnosti, jak už název tohoto
institutu napovídá, je čin v době svého spáchání trestný, tato trestnost však následně
zaniká na základě důvodů taxativně vymezených zákonem. Institut zániku trestu se pak
týká situací, kdy na základě pravomocného rozsudku uložený trest není vykonán, nebo
nenastávají jiné následky odsouzení, a to z důvodu následně nastalých okolností
taxativně vymezených zákonem.
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JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 257.
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3.3.4 Okolnosti vylučující protiprávnost a skutkový omyl

V praxi však dochází také k situacím, kdy osoba existenci okolností vylučujících
protiprávnost pouze mylně předpokládá. Jelínek definuje omyl v trestním právu jako
„neshodu pachatelova „vědění“ (jeho vnímání, jeho představy) se skutečností, ať již
proto, že si pachatel vůbec neuvědomil nějakou skutečnost, nebo proto, že měl o ní
představu nesprávnou“.111
Trestněprávní teorie pak obecně rozlišuje omyl v trestním právu na skutkový
a právní. Ty lze pak dále rozdělit na omyl negativní a pozitivní. Jak už názvy těchto
institutů napovídají, skutkový omyl vyjadřuje neshodu pachatelova vědění se
skutkovými okolnostmi daného případu, zatímco omyl právní se týká pachatelovy
neznalosti nebo mylné představy ohledně ustanovení zákona, jež jsou pro posouzení
trestní odpovědnosti v daném případě relevantní. Omyl negativní pak vyjadřuje stav,
kdy osoba mylně předpokládá neexistenci určité skutečnosti. Omyl pozitivní je pak
přesným opakem omylu negativního, což znamená, že osoba v tomto případě mylně
předpokládá existenci určité skutečnosti. Ustanovení týkající se omylu v trestním právu
jsou upravena v § 17 až § 19 trestního zákoníku.
Z hlediska okolností vylučujících protiprávnost je pak důležité zmínit především
výše uvedený omyl skutkový. Negativní skutkový omyl ohledně okolností vylučujících
protiprávnost vyjadřuje situaci, kdy osoba nepředpokládá, že jedná za existence
okolností vylučujících protiprávnost. V takovém případě je pak její jednání posuzováno
jako pokus trestného činu. Pozitivní omyl ohledně okolností vylučujících protiprávnost
pak značí mylné přesvědčení osoby ohledně existence okolností vylučujících
protiprávnost při jejím jednání. V takovémto případě pak může být osoba, jež jedná na
základě svého mylného přesvědčení o existenci okolností vylučujících protiprávnost,
shledána trestně odpovědnou pouze za nedbalostní trestný čin, kterého se v rámci svého
jednání dopustí.
Jak podrobněji uvádí Kratochvíl: „Pokud by obránce nevěděl, že nejde
o protiprávní útok, ale vzhledem k okolnostem případu i k jeho osobním poměrům o tom
vědět měl a mohl, přichází v úvahu jeho zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Pokud
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by pak nebylo možno dovodit ani nevědomou nedbalost, obránce by nebyl odpovědný
vůbec, nikoli z důvodů existence nutné obrany, ale pro nedostatek zavinění.“112
Pozitivní omyl ohledně okolností vylučujících protiprávnost je v české
trestněprávní teorii nazýván též tzv. putativní nutnou obranou. Nejčastějším příkladem,
na kterém je tento institut v odborné literatuře často demonstrován, je situace, kdy
osoba považuje v žertu vedený útok za opravdový a rámci své domnělé obrany se
následně dopustí některého z trestných činů.
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KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné:obecná část. Praha: C.H. Beck,
2009. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-042-3, s. 379.
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4

Nutná obrana
4.1

Common law

Nutná obrana je nejtypičtějším příkladem okolností vylučujících protiprávnost,
jimž je věnována předchozí kapitola. Tento institut je dobře známý i mezi laickou
veřejností, neboť každý si je intuitivně vědom toho, že nevinná osoba má právo bránit
se proti násilí, které je proti ní vyvíjeno. Na základě určitých morálních zásad je pak
i laická veřejnost schopna odlišit nutnou obranou od msty nebo použití síly ze strachu
a od použití síly ze vzteku nebo nenávisti. Hranice mezi těmito pojmy je však velmi
úzká

a teoreticky

poměrně

komplikovaná.

Jak

nicméně

uvádí

Kennedy:

„Osoba by neměla být nucena volit mezi tím, zda si nechá ublížit, nebo zda poruší
zákon“.113 Z tohoto důvodu tak všechny státy americké federace v rámci nutné obrany
umožňují použití síly vůči jiné osobě, a to včetně síly smrtící.
Z historického hlediska nespadal institut nutné obrany v rámci common law
vždy do obecné části trestního práva, nýbrž do části zvláštní, a to konkrétně do oblasti
trestných činů proti životu a zdraví. Nutná obrana jako okolnost vylučující protiprávnost
mohla být navíc uplatněna pouze v případech, kdy došlo k použití smrtící síly. I dnes se
však tento institut nejčastěji objevuje právě v této souvislosti.114
Podle tradiční definice nutné obrany v rámci common law je pak neútočící
osoba oprávněna k použití síly vůči jiné osobě, pokud je důvodně přesvědčena, že tato
síla je nezbytná k její ochraně před bezprostředním použitím nezákonné síly jinou
osobou.115 Zároveň platí, že síla vynaložená na vlastní obranu musí být vždy proporční
vzhledem k intenzitě daného útoku. Z tohoto důvodu je tak použití smrtící síly pro
odražení útoku nesmrtící silou zcela vyloučeno. 116 Termíny označené kurzívou výše
představují znaky nutné obrany, jež formovala judikatura anglo-amerických soudů po
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celá staletí. V případě, že není některý z výše uvedených znaků naplněn, nemůže být
osoba shledána trestně neodpovědnou na základě jednání v nutné obraně.117
Některé státy americké federace nicméně uznávají i tzv. nedokonalou nebo
neúplnou nutnou obranu, jež umožňuje v případě nepřítomnosti některého ze znaků
nutné obrany kvalifikovat dané jednání mírněji, než jak by bylo kvalifikováno bez
existence této okolnosti vylučující protiprávnost. Je-li tak daným jednáním způsobena
např. smrt jiné osoby, je toto jednání v některých jurisdikcích kvalifikováno jako
usmrcení z nedbalosti, a nikoliv jako vražda, za kterou je toto jednání považováno
v rámci tradičního common law.118 V následujících

podkapitolách

jsou

pak

analyzovány jednotlivé výše uvedené znaky jednání v nutné obraně podle common law .

4.1.1 Neútočící osoba (Non-Aggressor)

Obecně platí, že osoba, která použije nezákonnou sílu jako první, tedy jinak
řečeno útočník119, nemá právo namítat, že jednala v nutné obraně.120 Z tohoto pravidla
však common law vyvodilo dvě výjimky. První z nich se týká situace, kdy útočník
použije vůči osobě nesmrtící sílu, ta však na útok excesivně odpoví použitím síly
smrtící. V takovémto případě nabývá ve většině amerických jurisdikcí původní útočník
opět svého práva na nutnou obranu, a to včetně použití síly smrtící. Některé jurisdikce
nicméně vyžadují, aby se útočník před tím, než se k použití smrtící síly uchýlí, pokusil
o ústup, je-li za daných okolností bezpečný. Druhou výjimku pak představuje situace,
kdy útočník opětovně nabyde své právo na nutnou obranu tím, že svého útočného
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jednání zanechá a vzdálí se, nebo alespoň oznámí bránící se osobě svůj úmysl daný útok
ukončit. 121

4.1.2 Použití síly (Use of Force)

Common law obecně rozlišuje mezi silou smrtící a nesmrtící. Smrtící silou je
taková síla, kterou osoba použije s cílem způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví
jiné osobě, nebo síla, o níž ví, že je schopna tento následek způsobit.122 Pro kvalifikaci
síly jako smrtící však není podstatné, zda v jejím důsledku smrt skutečně nastane. Stejně
tak jednání, jehož následkem je smrt, nepresumuje automaticky použití smrtící síly.123
Množství síly, kterou je bránící se osoba oprávněna na svou obranu vynaložit,
pak musí být vždy proporční vzhledem k újmě, které se obranným jednáním snaží
vyhnout. Obecně pak platí, že použití smrtící síly je možné pouze v případě, je-li osoba
přesvědčena, že čelí útoku smrtící silou. Pro odražení útoku nesmrtící silou je však
použití smrtící síly zcela vyloučeno.124
Stejně tak platí, že osoba není oprávněna k obraně proti zákonnému použití síly
vynaložené úřední osobou při plnění jejích zákonných povinností. Pokud však osoba,
proti níž úřední osoba jedná, věří, že je dané použití síly vůči ní excesivní, má právo se
bránit.125 Úřední osoba je totiž oprávněna k použití síly jen v takovém rozsahu, který je
v danou chvíli nezbytný. Vynaloží-li tak úřední osoba více síly, než je nutné, považuje
se tento zásah za nezákonný. 126 Některé jurisdikce pak v takovémto případě dovolují
i použití síly smrtící, a to tehdy jsou-li v dané situaci splněny podmínky, které common
law k použití smrtící síly v nutné obraně obecně vyžaduje (tj. je-li osoba důvodně
přesvědčena, že použití smrtící síly je v dané situaci nezbytné k její ochraně jejího
života).127 Toto pravidlo vychází z myšlenky, že každá osoba by měla mít právo bránit
svou osobní svobodu a autonomii před jakýmkoliv nezákonným zásahem. V některých
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jurisdikcích americké federace však soudy toto právo přiznávají pouze v případech, kdy
si je osoba nezákonnosti svého zadržení v danou chvíli skutečně vědoma.128
V případě, že osoba v rámci vlastní nutné obrany vůči útočníkovi způsobí smrt
nebo vážné ublížení na zdraví nezúčastněné třetí osobě, není podle common law za
tento čin trestně odpovědná. 129 Tento závěr vyplývá z tzv. doktríny přenositelné
ospravedlnitelnosti (Transferred Justification Doctrine), podle které přechází právo na
nutnou obranu vůči zamýšlené oběti na oběť skutečnou. V některých jurisdikcích však
neplatí toto pravidlo absolutně, a tak v případě, že si osoba v rámci nutné obrany počíná
„divoce nebo neopratně“, čímž dojde k ohrožení bezpečnosti nezúčastněných třetích
osob, může být vůči těmto osobám shledána vinnou z některého z nedbalostních
trestných činů.130

4.1.3 Důvodné přesvědčení (Reasonable Belief)

Jak již bylo uvedeno výše, neútočící osoba je oprávněna k použití síly vůči jiné
osobě, pokud je „důvodně přesvědčena“ (reasonably believes), že tato síla je nezbytná k
její ochraně před bezprostředním použitím nezákonné síly jinou osobou. Ze spojení
„důvodně přesvědčena“ lze dovodit, že přesvědčení osoby ohledně nezbytnosti nutné
obrany musí být objektivně opodstatněné (reasonable). Důvodné přesvědčení v sobě
tudíž zahrnuje jak subjektivní tak objektivní prvek. Subjektivní prvek je založen na
podmínce, že osoba musí být subjektivně přesvědčena o nezbytnosti použití síly na svou
obranu. Objektivní prvek pak spočívá v tom, že ač toto přesvědčení nemusí být zcela
správné, je nutné, aby se zakládalo na objektivních důvodech. Objektivními důvody se
v tomto smyslu rozumí zejména: fyzické atributy bránící osoby, fyzické atributy
útočníka, informace, které má bránící se osoba o útočníkovi, jakékoliv minulé
zkušenosti bránící se osoby s útočníkem a další. Soudy v některých jurisdikcích jdou
však v tomto ohledu ještě dál a dovolují porotě posoudit i např. jakékoliv nepříjemné
zážitky z minulosti, které mohly osobu v danou chvíli v jejím rozhodnutí ohledně
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použití síly ovlivnit. 131 Porota pak musí následně posoudit, zda by jakákoliv jiná
průměrně rozumná osoba se stejnými životními zkušenostmi a zároveň čelící naprosto
shodné situaci jednala v danou chvíli stejně. Pokud porota usoudí, že jiná průměrně
rozumná osoba by v danou chvíli takto nejednala, nelze toto jednání kvalifikovat jako
jednání v nutné obraně.
Podle tradičního common law tak v případě, že osoba na základě svého
nedůvodného přesvědčení o nutnosti použití síly usmrtí jiného, ztrácí zcela nárok na
kvalifikaci jejího jednání jako jednání v nutné obraně, a bude tak shledána vinnou
z trestného činu vraždy. Toto možná až přehnaně přísné pravidlo však mnoho jurisdikcí
postupně opouští a nahrazuje jej institutem tzv. nedokonalé obrany, v rámci které je
takovéto jednání osoby kvalifikováno jako usmrcení z nedbalosti.132

4.1.4 Nezbytnost (Necessity)

Obecně platí, že k použití jakékoliv síly v rámci nutné obrany by nemělo
docházet, není-li to nezbytně nutné a zároveň pouze v nezbytném rozsahu. 133 Tento
obecný princip má dalekosáhlé praktické důsledky, neboť např. osoba čelící útoku
smrtící silou není oprávněna tuto sílu opětovat, pokud k odražení útoku postačí síla
nesmrtící. Jako příklad uvádí Dressler situaci, kdy nemohoucí postarší útočník zaútočí
nožem na mladého vitálního chlapce. Chlapec pak není oprávněn odpovědět na útok
smrtící silou, pokud ví, nebo by měl vědět, že je schopen útočníka snadno odzbrojit
nebo odrazit za použití nesmrtící síly.134

K podobné situaci došlo i ve skutečném

případu State v. Garrison135, kdy útočník pod vlivem omamných látek a s pistolí za
opaskem výhružně přistoupil k jiné osobě. Ta jej však zvládla hravě odzbrojit.
V následující chvíli útočník vytáhl na tuto osobu ještě nůž, a ta jej v zápětí zastřelila.
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Za to byla následně soudem shledána vinnou, neboť bylo prokázáno, že tato osoba
věděla, nebo alespoň mohla vědět, že je schopna útočníka lehce odzbrojit i podruhé.
Pravidlo ústupu (Retreat Rule) – Stand your Ground rule
S prvkem nezbytnosti souvisí i otázka, zda je osoba napadená smrtící silou
primárně povinna k ústupu nebo zda může i bez pokusu o ústup odpovědět na tento útok
rovněž smrtící silou. Existuje-li totiž možnost bezpečného ústupu, nejeví se použití
smrtící síly jako nezbytné. Mezi jednotlivými státy americké federace existuje v této
otázce zásadní rozpor. Většina států americké federace umožňuje napadené osobě
odrazit smrtící útok za použití smrtící síly i přes to, že si je tato osoba v danou chvíli
vědoma možnosti zcela bezpečného ústupu.136 Tento přístup, nazývaný též „Stand Your
Ground“ je soudy těchto států odůvodňován tím, že napadená osoba by neměla být
v žádném případě nucena ke zbabělému ústupu, ale naopak by jí měla být poskytnuta
možnost bránit svou čest. Dalším argumentem zastánců této doktríny je, že „dobro“
by v žádném případě nemělo ustupovat „zlu“. Objevují se také tvrzení, že případná
povinnost ústupu může útočníkovi naopak dodat na odvaze k dalšímu pokračování
v útoku, zatímco ustupující osoba může v rámci ústupu snadno přijít k nechtěné újmě na
životě a zdraví.
Soudy ostatních států federace však s tímto přístupem zásadně nesouhlasí
a požadují, aby osoba čelící útoku smrtící silou odpověděla na tento útok primárně
ústupem a nikoliv použitím smrtící síly vůči útočníkovi, je-li si možnosti naprosto
bezpečného ústupu v danou chvíli vědoma. Racionále tohoto přístupu vychází
z myšlenky, že každý lidský život, včetně života útočníka, si zasluhuje bezmeznou
ochranu. Zastánci tohoto přístupu dále argumentují i průzkumem provedeným American
Bar Association137 v roce 2014, ze kterého jasně vyplývá, že ve státech neuznávajících
povinnost ústupu je počet trestných činů proti životu vyšší.138
V této souvislosti je však důležité připomenout i obecné pravidlo použití
nesmrtící síly v nutné obraně, o němž hovořím na začátku této podkapitoly výše, a sice
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že ani v jurisdikcích vyžadujících primárně pravidlo ústupu není napadená osoba
k ústupu povinna, je-li možné útok odrazit za použití nesmrtící sily.139
V praxi je však dle mého názoru nicméně velmi obtížné prokázat, že si osoba
čelící smrtícímu útoku byla danou chvíli vědoma možnosti zcela bezpečného ústupu.
Nehledě na fakt, že vstříc smrtící síle nelze snad žádnou možnost ústupu považovat za
zcela bezpečnou. Podle mého názoru tudíž i v jurisdikcích, jež vyžadují pravidlo ústupu,
má osoba, která se při odražení útoku smrtící silou namísto vyžadovaného ústupu uchýlí
rovnou k použití smrtící síly, poměrně značnou šanci, že bude její jednání shledáno
po trestněprávní stránce v pořádku.

Doktrína hradu (Castle Doctrine) – výjimka z pravidla ústupu
I v jurisdikcích vyžadujících pravidlo ústupu se nicméně postupem času
vyvinulo z tohoto pravidla několik výjimek. Povinnost ústupu namísto použití smrtící
síly se tak např. logicky nevztahuje na příslušníky policie v případě, že čelí smrtícímu
útoku při výkonu služebních povinností.140 Některé státy pravidlo ústupu nevyžadují ani
při útoku na osobu v místě výkonu její práce nebo v jejím vlastním vozidle.141
Nejznámější a zároveň nejčastěji se objevující výjimkou z pravidla ústupu je
však tzv. doktrína hradu (Castle Doctrine), jejíž původ sahá hluboko do dob
středověku. Podle této doktríny není osoba čelící útoku smrtící silou v místě svého
obydlí142 povinna reagovat na tento útok ústupem, a to ani přes to, je-li si možnosti
naprosto bezpečného ústupu vědoma. Toto pravidlo je založeno na myšlence, že vlastní
obydlí člověka vždy představovalo jakousi oázu bezpečí, do níž se může člověk
v případě nebezpečí vždy uchýlit. V momentě, kdy se tedy osoba ve svém obydlí již
nachází, nemůže být v žádném případě nucena jej opustit. Jak uvádí Loewy: „Není kam
ustoupit, pokud je člověk nucen odejít ze svého domova“.143 Některé státy federace jdou
139
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v uplatňování této doktríny ještě o něco dál a zahrnují pod ochranu poskytovanou touto
doktrínou i osoby, které se v obydlí jiné osoby vyskytují jako hosté.144
Poněkud komplikovanější situace však nastává v případě, kdy je osoba napadena
ve svém obydlí jinou osobou, se kterou žije ve společné domácnosti. Zatímco některé
státy americké federace vyžadují při útoku smrtící silou vedeném spolužijící osobou
v prostorách společného obydlí důslednou aplikaci pravidla ústupu, v ostatních
jurisdikcích není takovýto ústup vyžadován. 145 To pak platí zejména v případech
domácího násilí, kde neexistence povinnosti ústupu usnadňuje situaci zejména ženám
trpícím tzv. syndromem týrané ženy (Battered Woman Syndrome), o kterém je
podrobněji pojednáno v následující podkapitole.

4.1.5 Bezprostřednost (Immediacy)
Common law dovoluje použití síly v nutné obraně pouze tehdy, má-li osoba za
to, že hrozící nebezpečí je zcela bezprostřední.146 Tedy má-li osoba má za to, že útok
nastane v daném okamžiku. Blackův právnický slovník definuje bezprostřední
nebezpečí jako: „Nebezpečí vyplývající z bezprostředně hrozící újmy, které dostačuje
k tomu, aby přimělo rozumně obezřetnou osobu k vlastní obraně.“147 Za bezprostřední
nebezpečí tak common law nepovažuje situaci, kdy útočník hrozí použitím síly
v budoucnu. Požadavek bezprostřednosti však zároveň neznamená, že je bránící se
osoba povinna s použitím síly vyčkat až do chvíle, než je útok skutečně zahájen. Tento
prvek pouze vylučuje preemptivní použití síly tam, kde není hrozící nebezpečí aktuální.
Jak již vyjádřil Blackstone před více než 250 lety: Jestliže napadená osoba nenapadne
agresora, dokud není potyčka u konce nebo než utíká pryč, je to pomsta a nikoliv
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obrana“.148 V podobném duchu se vyjádřil i soud ve věci Weston v. State, podle kterého
je „strach ospravedlnitelný, zlost však nikoliv“.149
LaFave nicméně upozorňuje, že je nutné požadavek bezprostřednosti vnímat
nikoliv jako „bezprostřednost hrozby“, ale jako „bezprostřední nutnost jednat na
vlastní obranu“. Důležitý rozdíl mezi oběma pojmy pak ilustruje na situaci, kdy únosce
zajme a spoutá svou oběť a zároveň jí oznámí, že ji za týden zabije. Každý den, kdy
únosce přináší oběti stravu, má oběť možnost únosce zabít a utéct. Při respektování
požadavku „bezprostřední hrozby“ by však tato oběť nebyla oprávněna únosce zabít,
neboť ji v danou chvíli nehrozí bezprostřední nebezpečí, a byla by tak nucena čekat celý
týden, než se únosce objeví s úmyslem vykonat, co slíbil. V případě požadavku
„bezprostřední nutnosti jednat na vlastní obranu“ by však oběť nemusela čekat až do
dne, kdy jí únosce přijde zabít, ale mohla by na svou obranu použít smrtící sílu vůči
únosci okamžitě. Podle LaFava tak v případě, že není možné vyhnout se hrozící újmě
tím, že osoba vyčká až do samotného konce (tak jako v případě uvedeném výše), mělo
by právo poskytovat možnost jednat dříve, a hned v prvním okamžiku, kdy má osoba
možnost se účinně bránit.150
Syndrom týrané ženy (Battered Woman Syndrome)
Jako každé pravidlo common law, má i požadavek bezprostřednosti své
výjimky.

Nejdiskutovanější

z nich

představuje

tzv.

syndrom

týrané

ženy

(Battered Woman Syndrome), jež vzniká u žen, které jsou po dlouhou dobu
podrobovány domácímu násilí ze strany svého partnera či manžela. 151 V důsledku
tohoto syndromu pak velmi často dochází k tomu, že tyto osoby svého tyrana zabijí
i přes to, že jim v danou chvíli nehrozí bezprostřední nebezpečí smrtí nebo vážného
ublížení na zdraví. Vzhledem k dlouhodobému a cyklickému týrání jejich protějškem
totiž věří, že každý další fyzický útok se jim může stát osudným. Některé státy americké
federace pak v případech osob trpících tímto syndromem ustupují od požadavku
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BLACKSTONE, William. Commentaries on the laws of England. 6th print. Chicago [u.a.]: Univ.
of Chicago Press, 1996. ISBN 978-022-6055-459, s. 185.
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LAFAVE, Wayne R. Principles of criminal law [online]. 2nd ed. St. Paul, MN: Thomson/West,
c2010 [cit. 2017-09-05]. ISBN 978-031-4912-695. Dostupné z: https://subscription.westacademic.com/B
ook/Detail?id=20454, s. 197.
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I přes to, že odborná literatura věnuje mnohem více pozornosti situacím, kdy je žena týrána svým
manželem nebo partnerem, existují samozřejmě i případy, kdy je tomu naopak.
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bezprostředně hrozícího nebezpečí a kvalifikují jednání těchto osob jako jednáni v nutné
obraně.152
Zastánci tohoto přístupu jej obhajují zejména tím, že krutě týraná osoba má
v podstatě pouze dvě možnosti, a to buď čekat, až ji manžel zabije, nebo na něj zaútočit
jako první.153 Znalci z oboru psychologie k tomuto dodávají, že neustále opakující se
cyklické násilí vytváří u týraných osob tzv. naučenou bezmocnost, jež snižuje jejich
schopnost reagovat na násilí ve chvíli, kdy k němu dochází. Opakované násilí zároveň
činí týrané osoby více senzitivními při vyhodnocování bezprostřednosti nebezpečí tam,
kde by jej osoba neznalá daných poměrů považovala za méně pravděpodobné.154
Typickým případem, ve kterém soud dospěl k závěru, že žena, jež zabila svého
tyranského manžela ve chvíli, kdy jí nehrozilo bezprostřední nebezpečí smrti nebo
vážné újmy na zdraví, mohla v důsledku syndromu týrané ženy v danou chvíli skutečně
a důvodně věřit, že použití smrtící síly bylo za daných okolností zcela nezbytné, je
rozhodnutí ve věci People v. Humphrey.155
V daném případě byla žena po několik let týrána a surově bita svým manželem
trpícím alkoholismem. Den před osudnou událostí pak muž svou manželku opět surově
zbil, vyhrožoval jí zabitím a dokonce po ní vystřelil. Kulka však ženu minula. V den,
kdy k události došlo, muž opět v opilosti ženu několikrát udeřil a vulgárně jí nadával.
Bití však po chvíli zanechal a odešel do vedlejší místnosti. Žena následně vzala do ruky
manželovu zbraň a šla za ním. Podle výpovědi ženy nebylo jejím primárním cílem muže
zabít, ale pouze uštědřit mu lekci, aby ji dále nebil. Žena tak míříc na svého manžela
rázně pronesla, že už ji nesmí nikdy bít. Z mužova následného pohybu však usoudila, že
se ji chystá opět něčím uhodit, a tak zmáčkla spoušť. Muž následkům střelného zranění
podlehl o pár chvil později.
Soudy prvního i druhého stupně uznaly ženu vinnou ze zabití svého manžela,
a případ se tak dostal až před nejvyšší soud státu Kalifornie. Ten však následně usoudil,
že soudy předchozích stupňů pochybily v tom, že nepřipustily jako důkaz znalecký
posudek z oboru psychologie, podle kterého žena trpěla tzv. syndromem týrané ženy,
v důsledku kterého věřila, že použití smrtící síly bylo za daných okolností nezbytné.
V případě, že by totiž byl tento důkaz připuštěn, mohla porota snadno dospět k závěru,
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že žena opravdu měla v danou chvíli za to, že použití smrtící síly bylo za daných
okolností zcela nezbytné.
Vzhledem k rozdílné rozhodovací praxi soudů v jednotlivých státech americké
federace tak trestní odpovědnost osob, které spáchají trestný čin v důsledku tzv.
syndromu týrané ženy, bude vždy záviset především na tom, v jaké jurisdikci k danému
činu došlo.

4.2

Modelový trestní zákoník

Nutná obrana je v Modelovém trestním zákoníku upravena v rámci okolností
vylučujících protiprávnost, jimž se kodex věnuje v rámci svého Článku 3
(Article 3. General Principles of Justification). Ač tato úprava v mnohém vychází
z tradičního common law, kterému pouze dodává zákonnou formu, některé instituty
jsou v tomto kodexu upraveny natolik odlišně, že mohou vést až k rozdílné kvalifikaci
daného skutku. Podle Modelového trestního zákoníku je osoba oprávněna k použití síly
vůči jiné osobě, pokud je přesvědčena, že tato síla je v danou chvíli nezbytná k její
ochraně před nezákonným použitím síly jinou osobou:
§3.04
(1) Ospravedlnitelné použití síly k ochraně osoby. S výhradou
ustanovení tohoto Paragrafu a Paragrafu 3.09, použití síly vůči jiné
osobě je ospravedlnitelné, pokud je jednající osoba přesvědčena, že
tato síla je v danou chvíli nezbytná k ochraně své osoby proti
nezákonnému použití síly jinou osobou.156
Tato definice nutné obrany se od tradičního pojetí nutné obrany podle common
law liší hned v několika zásadních bodech, kvůli kterým může být daný skutek podle
Modelového trestního zákoníku kvalifikován zcela jinak než podle tradičního common
law. Z tohoto důvodu se v následujících podkapitolách zaměřím na analýzu každého
z prvků definice nutné obrany, jež je uvedena výše.
156

§ 3.04 MPC:
(1) Subject to the provisions of this Section and of Section 3.09, the use of force upon or toward another
person is justifiable when the actor believes that such force is immediately necessary for the purpose of
protecting himself against the use of unlawful force by such other person on the present occasion.
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4.2.1 Použití síly (Use of Force)

Modelový trestní zákoník obecně rozlišuje použití síly vůči jiné osobě na použití
síly dovolené a nedovolené. Tato použití síly pak dále dělí na použití síly smrtící
a nesmrtící. Výše uvedené způsoby použití síly se pak mohou vzhledem k okolnostem
daného případu vyskytovat v různých kombinacích. Ustanovením ohledně použití síly
v rámci nutné obrany je v Modelovém trestním

zákoníku

věnován § 3.04.

V následujících podkapitolách jsou pak jednotlivé výše uvedené způsoby použití síly
podrobně analyzovány.
Použití nesmrtící síly (Use of Non-Deadly Force)
Jak již bylo uvedeno výše, Modelový trestní zákoník umožňuje oprávněné
použití nesmrtící síly vůči útočící osobě, má-li bránící se osoba za to, že je tato síla
v danou chvíli nezbytná k její ochraně proti nezákonnému použití síly útočící osobou:
§3.04
(1) Ospravedlnitelné použití síly k ochraně osoby. S výhradou
ustanovení této Sekce a Sekce 3.09 je použití síly vůči jiné osobě
ospravedlnitelné, pokud je jednající osoba přesvědčena, že je tato síla
v danou chvíli nezbytná k její ochraně před nezákonným použitím síly
jinou osobou.157
V následujících ustanoveních pak zákoník vyjmenovává situace, ve kterých
použití nesmrtící síly k vlastní obraně ospravedlnitelné není. Zákoník nejprve uvádí, že
použití nesmrtící síly není ospravedlnitelné za účelem obrany proti zadržení
prováděnému úřední osobou, je-li si bránící se osoba této skutečnosti v danou chvíli
vědoma, a to i přes to, vyjde-li později najevo, že toto zadržení bylo nezákonné:
§ 3.04
(a) Použití síly není podle této Sekce ospravedlnitelné:
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§ 3.04 MPC:
(1) Subject to the provisions of this Section and of Section 3.09, the use of force upon or toward another
person is justifiable when the actor believes that such force is immediately necessary for the purpose
of protecting himself against the use of unlawful force by such other person on the present occasion.
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(i) vzdoruje-li osoba zadržení, o němž ví, že je prováděno úřední
osobou, a to i v případě, je-li toto zadržení nezákonné.158
Z výše uvedeného ustanovení však vyplývá, že je-li zadržení prováděno úřední
osobou v utajení, a zadržovaný tak nemá tušení, kdo toto zadržení ve skutečnosti
provádí, je v takovémto případě použití síly ospravedlnitelné. Modelový trestní zákoník
dále neumožňuje použití nesmrtící síly na obranu před silou vynakládanou držitelem
nebo vlastníkem majetku (případně jinou osobou jednající jejich jménem) za účelem
ochrany tohoto majetku, je-li si je bránící se osoba vědoma toho, že k použití této síly
dochází na základě práva těchto osob daný majetek chránit.
Výše uvedené pravidlo však neplatí v případě: a) je-li takto bránící se osoba
úřední osobou jednající při výkonu svých zákonných povinností; b) byla-li bránící se
osoba nezákonně zbavena svého majetku a nyní usiluje o jeho znovunabytí; nebo
c) má-li osoba za to, že tato síla je nezbytná k její ochraně před smrtí nebo vážným
ublížením na zdraví:
§ 3.04
(a) Použití síly není podle této Sekce ospravedlnitelné:
(ii) brání-li se osoba síle vynakládané držitelem nebo vlastníkem
majetku, nebo jinou osobou jednající jejím jménem, pokud bránící se
osoba ví, že tyto osoby tak činí na základě svého práva k ochraně
tohoto majetku, s výjimkou případů, pokud:
(A) bránící se osoba je úřední osobou jednající v rámci svých
zákonných povinností nebo osoba úřední osobě při výkonu jejích
zákonných povinností asistující nebo osoba provádějící nebo asistující
při zákonné zadržení; nebo
(B) bránící se osoba byla nezákonně zbavena svého majetku
a nyní usiluje o jeho opětovné nabytí; nebo
(C) osoba věří, že tato síla je nezbytná k vlastní ochraně před
smrtí nebo vážnou újmou na zdraví.159
158

§ 3.04 MPC:
(a) The use of force is not justifiable under this Section: (i) to resist an arrest that the actor knows
is being made by a peace officer, although the arrest is unlawful.
159
§ 3.04 MPC:
(a) The use of force is not justifiable under this Section:
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Použití smrtící síly (Use of Deadly Force)
Pro podrobnější analýzu použití smrtící síly v nutné obraně je nejprve nutné tuto
sílu přesně definovat. Modelový trestní zákoník obsahuje definici smrtící síly ve svých
výkladových ustanoveních, jež jsou obsaženy v § 3.11:
§ 3.11
(2) „smrtící síla“ je silou, kterou osoba použije s úmyslem způsobit,
nebo s vědomím, že tato síla může způsobit, značné riziko smrti nebo
vážného ublížení na zdraví. Úmyslný výstřel ze zbraně ve směru jiné
osoby nebo vozidla, v němž je jiná osoba, je považován za použití
smrtící síly. Hrozba smrtí nebo vážným ublížením na zdraví pomocí
zbraně nebo jiným způsobem, s cílem vytvořit obavu, že v případě
potřeby bude použita smrtící síla, nepředstavuje použití smrtící síly.160

Dovolené použití smrtící síly v rámci nutné obrany pak přirozeně podléhá daleko
přísnějším požadavkům, než je tomu u použití síly nesmrtící. Modelový trestní zákoník
umožňuje použití smrtící síly pouze v případě, pokud osoba věří, že je tato síla v danou
chvíli nezbytná k ochraně své osoby před smrtí, vážným ublížením na zdraví,
znásilněním nebo únosem:

(ii) to resist force used by the occupier or possessor of property or by another person on his behalf, where
the actor knows that the person using the force is doing so under a claim of right to protect the property,
except that this limitation shall not apply if:
(A) the actor is a public officer acting in the performance of his duties or a person lawfully assisting him
therein or a person making or assisting in a lawful arrest; or
(B) the actor has been unlawfully dispossessed of the property and is making a re-entry or recaption
justified by Section 3.06; or
(C) the actor believes that such force is necessary to protect himself against death or serious bodily
injury.
160
§ 3.11 MPC:
(2) deadly force” means force that the actor uses with the purpose of causing or that he knows to create
a substantial risk of causing death or serious bodily injury. Purposely firing a firearm in the direction of
another person or at a vehicle in which another person is believed to be constitutes deadly force. A threat
to cause death or serious bodily injury, by the production of a weapon or otherwise, so long as the actor's
purpose is limited to creating an apprehension that he will use deadly force if necessary, does not
constitute deadly force.
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§ 3.04
(b) Použití smrtící síly není podle této Sekce ospravedlnitelné, ledaže
je osoba přesvědčena, že je tato síla v danou chvíli nezbytná
k ochraně své osoby před smrtí, vážným ublížením na zdraví, únosem
nebo znásilněním.161

Podle Dubbera pak musí být použití smrtící síly vždy proporční vzhledem
k charakteru daného útoku. Nemusí k němu však být zcela ekvivalentní. Použití smrtící
je tedy možné v případě, že osoba jedná v nutné obraně před méně závažnou hrozbou,
než je smrtí.162
Nedovolené použití smrtící síly (Impermissible Use of Deadly Force)
Modelový trestní zákoník zároveň neumožňuje použití smrtící síly v případě,
kdy osoba s úmyslem způsobit jinému smrt nebo vážné ublížení na zdraví úmyslně
vyprovokuje tuto osobu k použití síly vůči své osobě, aby bylo její následné násilné
jednání v této potyčce kryto ustanoveními o nutné obraně:
§ 3.04
(b) Použití smrtící síly není podle této Sekce ospravedlnitelné, pokud:
(i) osoba s úmyslem způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví
v potyčce vyvolá použití síly vůči své sobě. 163

Je však důležité mít na paměti, že útočník, který potyčku vyvolá, ztrácí možnost
použití smrtící síly pouze v této „stejné potyčce“. To znamená, že pokud útočník
použije smrtící sílu proti jinému a následně svůj útok ukončí, má v případě odvetného

161

§ 3.04 MPC:
(b) The use of deadly force is not justifiable under this Section unless the actor believes that such force is
necessary to protect himself against death, serious bodily injury, kidnapping or sexual intercourse
compelled by force or threat.
162
DUBBER, Mark. 2002, op. cit., s. 224.
163
§ 3.04 MPC:
(b) The use of deadly force is not justifiable under this Section unless:
(i) the actor, with the purpose of causing death or serious bodily injury, provoked the use of force against
himself in the same encounter.

65

útoku napadenou osobu právo použít opět smrtící sílu na svou obranu. Oproti
tradičnímu common law je však působnost tohoto ustanovení značně užší, neboť v sobě
nezahrnuje jednání útočníka, který vyvolá takovýto konflikt za použití síly nesmrtící.
Vyvolá-li tedy útočník takovýto konflikt bez úmyslu způsobit jinému smrt nebo vážné
ublížení na zdraví, neztrácí možnost jednání v nutné obraně v případě, že napadená
osoba odpoví na tento útok smrtící silou.
Modelový trestní zákoník dále nedovoluje použití smrtící síly v případě, je-li si
osoba vědoma toho, že se jejímu použití může naprosto bezpečně vyhnout ústupem
nebo vzdáním se věci osobě, která si ji nárokuje, nebo případně tím, že splní požadavek
zdržet se jakéhokoliv jednání, ke kterému není povinna:
§ 3.04
(2) Omezení ohledně ospravedlnění nezbytnosti použití síly.
(b) Použití smrtící síly není podle této Sekce ospravedlnitelné, pokud:
(ii) osoba ví, že se může naprosto bezpečně vyhnout nezbytnosti
použití takovéto síly tím, že ustoupí nebo se vzdá držby věci ve
prospěch osoby, jež si jí nárokuje nebo se podřídí požadavku zdržet se
jakéhokoliv jednání, ke kterému není povinen.164

Jako příklad uvádí Dubber situaci, kdy jedna z osob při hádce v dopravní koloně
vytáhne zbraň a vystřelí na osobu, s níž tuto při vede. Pokud se napadená osoba může
naprosto bezpečně vyhnout nutnosti palbu opětovat tím, že z daného místa odjede a je si
této možnosti vědoma, není v takovém případě oprávněna tuto palbu opětovat. Jakmile
se však tato osoba dostane do bezpečné zóny, je opět oprávněna k použití smrtící sily.165
Naopak Kennedy je toho názoru, že možnost bezpečného ústupu za situace, kdy na
člověka míří zbraň, nemůže nikdy existovat, protože před kulkou prakticky nelze zcela
bezpečně utéct.166

164

§ 3.04 MPC:
(2) Limitations on Justifying Necessity for Use of Force.
(b) The use of deadly force is not justifiable under this Section unless:
(ii) the actor knows that he can avoid the necessity of using such force with complete safety by retreating
or by surrendering possession of a thing to a person asserting a claim of right thereto or by complying
with a demand that he abstain from any action that he has no duty to take.
165
DUBBER, Mark. 2002, op. cit., s. 228.
166
KENNEDY, Joseph E. 2016, op. cit., s. 321.
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Z tohoto ustanovení navíc Modelový trestní zákoník poskytuje rozsáhlé
výjimky. První z nich po vzoru tradičního common law stanoví, že osoba není povinna
dát se na ústup ze svého obydlí nebo pracoviště, pokud nezaútočila jako první nebo
nejde-li o napadení spolupracovníkem:
§ 3.04
(A) osoba není povinna k ústupu ze svého obydlí nebo pracoviště
pokud není původním útočníkem nebo pokud byla na svém pracovišti
napadena jinou osobou, o které ví, že zde také pracuje.167
Zákoník však nehovoří o situaci, kdy je osoba napadena ve svém obydlí dalším
členem domácnosti. Pokud by tedy platila stejná podmínka jako je tomu u napadení
spolupracovníkem v místě pracoviště, byla by takto napadená osoba povinna k ústupu.
Podle Dresslera však zákoník od osoby napadené členem domácnosti v jejich
společném obydlí pravidlo ústupu nevyžaduje. Takovýto přístup pak koresponduje
s tzv. dotrínou syndromu týrané ženy (Battered Woman Syndrome) podle common law,
o níž je blíže pojednáno v předchozí podkapitole.168

Riziko pro nezúčastněné třetí osoby (Risk to Innocent Bystanders)
Modelový trestní zákoník pamatuje i na situace, kdy osoba sice oprávněně
použije sílu proti útočníkovi, v rámci této obrany se však dopustí nedbalostního jednání
vůči nezúčastněným třetím osobám:
§ 3.09
(3) Pokud je osoba oprávněna k použití síly vůči jinému podle
§ 3.03 až 3.08, ale z nedbalosti ublíží na zdraví nebo způsobí riziko
ublížení na zdraví nevinným osobám, obrana poskytovaná podle
těchto ustanovení není při stíhání tohoto nedbalostního jednání
k dispozici.169
167

§ 3.04 MPC:
(A) the actor is not obliged to retreat from his dwelling or place of work, unless he was the initial
aggressor or is assailed in his place of work by another person whose place of work the actor knows it to
be.
168
DRESSLER, Joshua. 2001, op. cit., s. 252.
169
§ 3.09 MPC:
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Pro lepší představu takovéto situace uvádí Dressler hypotetický příklad,
kdy bránící se osoba v nutné obraně vystřelí na útočníka v metru plném lidí, čímž však
způsobí smrt nezúčastněné třetí osobě. Vzhledem ke značné koncentraci osob na tak
malém prostoru lze usoudit, že bránící se osoba věděla, či alespoň měla a mohla vědět,
že použitím střelné zbraně může způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví
i nezúčastněným třetím osobám. Z tohoto důvodu tak bude odpovídat za každý
nedbalostí trestný čin, kterého se v rámci tohoto jednání dopustí. Ustanovení o jednání
v nutné obraně se totiž v takovémto případě vztahují pouze na její jednání vzhledem
k primárnímu útočníkovi.170
V praxi bude nicméně prokázání takovéhoto nedbalostního jednání vůči
nezúčastněným třetím osobám poněkud obtížné, neboť jedním z prvků zavinění
ve formě

nedbalosti

je

podle

Modelového

trestního

zákoníku

i

vytvoření

neospravedlnitelného rizika vůči ostatním. 171 Při hodnocení neospravedlnitelnosti
tohoto rizika je pak dle komentáře k Modelovému trestnímu zákoníku nutné vzít v potaz
i veškeré ospravedlňující okolnosti, které osobu k tomuto jednání vedly. 172 Z tohoto
důvodu zde tak fakt, že k jednání došlo v rámci nutné obraně vůči jiné osobě, bude hrát
významnou roli.
4.2.2 Přesvědčení (Belief)
Modelový trestní zákoník na rozdíl od tradičního common law173 nevyžaduje,
aby přesvědčení osoby ohledně nezbytnosti jednání v nutné obraně bylo objektivně
opodstatněné (reasonable), ale spokojí se s jejím subjektivním vnímáním dané
situace.174 Bránící se osoba je tak k nutné obraně oprávněna i tehdy, neshoduje-li se její
přesvědčení s tím, jak by danou situaci vyhodnotila jiná průměrně rozumná osoba se
(3) When the actor is justified under Sections 3.03 to 3.08 in using force upon or toward the person of
another but he recklessly or negligently injures or creates a risk of injury to innocent persons, the
justification afforded by those Sections is unavailable in a prosecution for such recklessness or
negligence towards innocent persons.
170
DRESSLER, Joshua. 2001, op. cit., s. 253-254.
171
K tomuto srov. § 2.02(2)(c),(d)Modelového trestního zákoníku.
172
American Law Institute, 1991, s. 154-155.
173
K tomuto srov. People v. Goetz, 68 N.Y.2d 96 (1986).
174
DRESSLER, Joshua. Criminal law [online]. Third edition. St. Paul, MN: West Academic
Publishing, 2015 [cit. 2017-09-05]. ISBN 978-1634591621. Dostupné z: https://subscription.westacademi
c.com/Book/Detail/24003, s. 156.
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stejnými životními zkušenostmi čelící naprosto shodné situaci. Pokud však osoba
nabyde mylné přesvědčení ohledně nezbytnosti jednání v nutné obraně z důvodu své
nedbalosti, nevztahuje se na ni ochrana poskytovaná tímto institutem v plném rozsahu,
a bude tak trestně odpovědná za každý nedbalostní trestný čin, který v rámci tohoto
jednání spáchá:
3.09
(2) Pokud je osoba přesvědčena, že použití síly proti jiné osobě je
nezbytné z jakéhokoliv důvodu ospravedlnitelného podle § 3.03 až
3.08, avšak tato osoba nabyla tohoto přesvědčení z nedbalosti nebo
pro svou nedbalost získala nebo nezískala vědomost nebo přesvědčení,
které je pro ospravedlnitelnost použití síly podstatné, obrana
poskytovaná těmito ustanoveními není dostupná při stíhání těch činů,
u nichž je nedbalost dostatečná k prokázání viny.175
Racionále tohoto přístupu je založeno na myšlence, že trestný čin, ze kterého je
osoba shledána vinnou by měl proporčně odpovídat formě zavinění při spáchání tohoto
činu. V tomto ohledu se tak Modelový trestní zákoník rozchází s tradičním pojetím
common law, podle kterého může být osoba shledána vinnou i za trestný čin vyžadující
přísnější formu zavinění než je ta, v rámci které tento omyl vzniknul. 176 Takovýto
přístup však připadal tvůrcům Modelového trestního zákoníku zcela nepřiměřený, neboť
např. osoba usmrtivší jiného na základě přesvědčení nabytého z nedbalosti je morálně
méně vinna než osoba vraždící z nenávisti nebo na objednávku.177

175

§ 3.09 MPC:
(2) When the actor believes that the use of force upon or toward the person of another is necessary for
any of the purposes for which such belief would establish a justification under Sections 3.03 to 3.08 but
the actor is reckless or negligent in having such belief or in acquiring or failing to acquire any knowledge
or belief that is material to the justifiability of his use of force, the justification afforded by those Sections
is unavailable in a prosecution for an offense for which recklessness or negligence, as the case may be,
suffices to establish culpability.
176
DRESSLER, Joshua. 2001, op. cit., s. 253.
177
LOW, Peter. 2007, op. cit., s. 303.
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4.2.3 Nezbytnost (Necessity)

Modelový trestní zákoník pro dovolené použití síly proti útočníkovi dále na
rozdíl od tradičního common law nevyžaduje, aby útok vůči osobě bezprostředně hrozil
nebo probíhal (imminent use of force). Kodex umožňuje jednat v nutné obraně i tehdy,
není-li hrozící nebezpečí zcela bezprostřední, ale obranné jednání je v danou chvíli
okamžitě nutné (immediately necessary on the present occasion). Rozdílný výběr této
terminologie tak v jurisdikcích následujících Modelový trestní zákoník umožňuje jednat
v nutné obraně podstatně dříve, než je tomu v jurisdikcích následujících common law.
Jako příklad lze uvést hypotetickou situaci, kdy se dvě osoby ocitnou
v neobydlené pouštní oblasti mimo dostupnou civilizaci bez jakýchkoliv prostředků,
kde jediný zdroj přežití představuje nedaleký srub, kde se nachází jídlo a voda potřebná
pro přežití obou osob, bez kterých jsou tyto osoby odsouzeny k záhubě. Osoba A
následně prohlásí, že jakmile se do srubu dostane, zapálí jej, aby osoba B neměla
k potřebným věcem přístup, a začne směrem ke srubu utíkat. Vzhledem k předchozím
zkušenostem s osobou A osoba B opravdu věří, že osoba A srub skutečně zapálí, a ona
tak ztratí možnost přežití. Osoba B navíc ví, že nemá šanci v běhu osobu A dohonit,
a tak po osobě B vystřelí a zabije ji.178
Podle common law pak nelze jednání osoby B posoudit jako jednání v nutné
obraně, neboť zde v danou chvíli nebyl přítomen prvek bezprostředního použití
nezákonné síly jinou osobou (imminent use of unlawful force). Podle Modelového
trestního zákoníku však o nutnou obranu jde, neboť vzhledem k uvedeným okolnostem
bylo obranné jednání osoby B v danou chvíli okamžitě nezbytné (immediately necessary
on the present occassion). Zároveň je v daném případě zcela v pořádku i použití smrtící
síly, neboť dle Modelového trestního zákoníku je použití smrtící síly možné v případě,
hrozí-li bránící se osobě nebezpečí smrti nebo vážného ublížení na zdraví, což výše
uvedená situace splňuje.179Samotnému použití síly v nutné je pak věnována následující
podkapitola.

178

Pro obdobné příklady viz ROBERT, SCHOPP, STURGIS BARBARA a SULLIVAN MEGAN.
Battered Woman Syndrome, Expert Testimony, and the Distinction between Justification and Excuse.
In: University of Nebraska - Lincoln [online]. University of Nebraska, 1994 [cit. 2017-09-05]. Dostupné
z: http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/103/, s. 66 a násl. Podobně též viz DRESSLER, Joshua.
2001, op. cit., s. 250.
179
K tomuto srov. § 3.04 odst. 2 Modelového trestního zákoníku.
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4.2.4 Nezákonné použití síly útočníkem

Pro podrobnější analýzu použití nezákonné síly útočníkem je nejprve nutné tuto
sílu přesně definovat. Modelový trestní zákoník obsahuje definici nezákonné síly ve
svých výkladových ustanoveních, jež jsou obsaženy v § 3.11:
§ 3.11
(1) „nezákonná síla“ je síla, včetně omezení pohybu, která je
vynaložena bez souhlasu osoby, proti které míří a jejíž vynaložení je
trestným činem nebo občanskoprávním deliktem, nebo by jím bylo
nebýt okolností vylučujících protiprávnost (jako je absence úmyslu,
nedbalosti nebo duševní způsobilosti, nátlak, mládí nebo diplomatický
status), které nedosahují privilegia použití síly. Dohoda je považována
za souhlas ve smyslu ustanovení této Sekce bez ohledu na to, zda je
jinak právně účinná, s výjimkou dohody o způsobení smrti nebo vážné
újmy na zdraví.180
Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoba je oprávněna k použití síly na svou obranu
i v případě, není-li jednání útočníka samo o sobě trestným činem. Z výše uvedené
definice nezákonného jednání totiž plyne, že se může jednat např. i o útok provedený
bez potřebné formy zavinění k naplnění skutkové podstaty daného trestného činu.
Útočné jednání navíc může spočívat v porušení i jiných, než trestněprávních norem.
Stejně tak toto ustanovení nevyžaduje, aby byla osoba útočníka, vždy trestně
odpovědná, neboť uvádí, že může jít i o jednání osob mladistvých, duševně
nezpůsobilých nebo jednajících pod nátlakem.

180

3.11 MPC:
(1) “unlawful force” means force, including confinement, that is employed without the consent of the
person against whom it is directed and the employment of which constitutes an offense or actionable tort
or would constitute such offense or tort except for a defense (such as the absence of intent, negligence, or
mental capacity; duress; youth; or diplomatic status) not amounting to a privilege to use the force. Assent
constitutes consent, within the meaning of this Section, whether or not it otherwise is legally effective,
except assent to the infliction of death or serious bodily injury.

71

4.2.5 Automatická obranná zařízení
Modelový trestní zákoník upravuje otázku automatických obranných zařízení
pouze v souvislosti s ochranou majetkových zájmů, jimž se zákoník věnuje v rámci
ustanovení § 3.06. Zákoník v této souvislosti uvádí pouze jediné pravidlo, a to, že
použití smrtící síly (tj. takové, kterou osoba použije s úmyslem způsobit, nebo
s vědomím, že tato síla může způsobit, značné riziko smrti nebo vážného ublížení na
zdraví) prostřednictvím automatického obranného zařízení určeného k ochraně majetku
není ospravedlnitelné za žádných okolností:
3.06
(5) Použití zařízení k ochraně majetku. Obrana poskytovaná v této
Sekci se vztahuje na použití zařízení k ochraně majetku pouze tehdy,
pokud:
(a) zařízení není navrženo tak, aby působilo nebo o něm bylo známo,
že působí značné riziko smrti nebo vážného ublížení na zdraví; a
(b) použití daného zařízení k ochraně majetku před vstupem je
opodstatněné za daných okolností, tak jak je osoba vnímá; a
(c) zařízení se pro tento účel běžně používá, nebo je vynaložena
přiměřená péče, aby byly nepovolané osoby informovány o jeho
použití.181
Tato úprava se značně odchyluje od pojetí automatických obranných zařízení
podle common law, které dovoluje použití těchto zařízení i k ochraně jiných, než
majetkových zájmů. Podle common law je pak samotné použití takovýchto zařízení
ospravedlnitelné v případě, kdy by za dané situace byla k obrannému jednání oprávněna
sama osoba, která toto zařízení nainstalovala. To znamená, že pokud by tato osoba byla

181

§ 3.06 MPC:
(5) Use of Device to Protect Property. The justification afforded by this Section extends to the use of a
device for the purpose of protecting property only if:
(a) the device is not designed to cause or known to create a substantial risk of causing death or serious
bodily injury; and
(b) the use of the particular device to protect the property from entry or trespass is reasonable under the
circumstances, as the actor believes them to be; and
(c) the device is one customarily used for such a purpose or reasonable care is taken to make known to
probable intruders the fact that it is used.
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sama za daných okolností oprávněna jednat v nutné obraně, požívá této ochrany
i jednání učiněné automatickým obranným zařízením, jež tato osoba nainstalovala.182
V případě, že je pak tato osoba sama oprávněna k použití smrtící síly vůči
útočníkovi (tj. je-li daný útok veden s cílem způsobit smrt nebo vážné ublížení, případně
s vědomím takovéto možnosti), je k použití smrtící síly oprávněno i automatické
obranné zařízení. Obecně však platí, že pro odražení útoku nesmrtící silou je použití
smrtící síly zcela vyloučeno.
V případě, že nedojde k naplnění každého ze znaků nutné obrany, odpovídá za
následky způsobené tímto zařízením sama osoba, jež toto zařízení nainstalovala,
a to na základě pravidel obsažených v podkapitole 4.1 výše.

182

LAFAVE, Wayne R. Principles of criminal law. 2010, op. cit., s. 468-469.

73

4.3

Česká republika

Nutná obrana představuje jednu z okolností vylučujících protiprávnost, jež jsou
vymezeny v § 28 až 32 trestního zákoníku. Jak vyplývá z charakteristiky okolností
vylučujících protiprávnost uvedené v kapitole 3 výše, jednání v nutné obraně nelze
považovat za trestné, neboť zde není přítomen prvek protiprávnosti, kterou zákon pro
existenci trestného činu vyžaduje.
Je tomu tak především proto, že společnost má v takovýchto situacích zájem na
rychlé reakci napadené osoby, neboť jen tak je v případě bezprostředního útoku možné
účinně zabránit škodám na zájmech chráněných trestním zákonem. Jak uvádí Jelínek:
„Jednání v nutné obraně není nebezpečné pro společnost, naopak je žádoucí, protože
vlastně nahrazuje zásah veřejné moci“. 183 Podobně se v tomto smyslu vyjadřuje
i Šámal, který uvádí, že: „účelem nutné obrany je umožnit osobám účinně chránit před
protiprávním útokem tytéž zájmy, které chrání trestní zákoník, a to užitím "svépomoci"
na úkor útočníka, nahrazující nedostatek ochrany ze strany veřejné moci (v daném místě
a čase). Obránce tak nejedná proti účelu trestního zákona, ale naopak ve shodě
s ním“.184
Obecně platí, že k jednání v nutné obraně je oprávněna každá osoba, chránící
sebe nebo jiného185 před přímo hrozícím nebo trvajícím útokem, a to za předpokladu,
je-li toto obranné jednání přiměřené:
§ 29 Nutná obrana
(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.
Z výše uvedeného ustanovení lze snadno dovodit základní znaky nutné obrany,
kterými jsou: a) přímo hrozící nebo trvající útok; b) ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem; a c) přiměřenost. V následujících podkapitolách jsou pak jednotlivé
výše uvedené znaky jednání v nutné obraně podrobně analyzovány.
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4.3.1 Přímo hrozící nebo trvající útok

Obecná charakteristika útoku
Jelínek definuje útok jako „úmyslné, protiprávní jednání člověka, jež je
nebezpečné pro společnost“. 186 I přes to, že podle výše uvedené definice musí útok
naplňovat požadavek protiprávnosti, neznamená to automaticky, že útok je vždy
trestným činem. Útočné jednání

totiž může spočívat v porušení i jiných,

než trestněprávních předpisů. 187 Ani osoba útočníka tudíž logicky nemusí být vždy
osobou trestně odpovědnou, ale může jít např. o osobu jednající v nepříčetnosti,
skutkovém omylu, nebo o dítě.
Z výše uvedené definice dále vyplývá, že za útok lze považovat pouze jednání
učiněné lidskou bytostí. Za útok se tudíž nepovažuje agresivní jednání zvířete, není-li
však k tomuto poštváno člověkem. V takovém případě by však šlo stále o útok člověka,
jenž použil zvíře jako tzv. živý nástroj.
Jedná-li v rámci útoku osob více, může jednání v nutné obraně směřovat proti
kterékoliv z nich, a nikoliv jen proti útočníku hlavnímu.188 Dochází-li však ke konfliktu
mezi osobami, které navzájem střídají útok s obranou, nejde v takovémto případě
o jednání v nutné obraně, ale o vzájemné napadání. Účastní-li se takovéhoto jednání
alespoň tři osoby, může být případně kvalifikováno jako přečin, resp. zločin rvačky
podle § 158 trestního zákoníku.
U některých trestných činů je však z povahy jejich skutkové podstaty logicky
nemožné, aby mohly být považovány za útok ve smyslu ustanovení o nutné obraně.
Jedná se o ty trestné činy, kde prvek bezprostředního útoku netvoří součást skutkové
podstaty tohoto činu.
Útok může být navíc spáchán jak aktivním konáním útočníka, tak jeho
opomenutím. Příkladem útoku opomenutím může být např. situace, kdy útočník odmítá
opustit cizí byt a setrvává v něm po vyzvání i nadále. V takovém případě pak útok trvá
až do té doby, než se podaří útočníka z bytu vyhnat.189 Útoky opomenutím pak často
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souvisí také s tzv. zvláštní povinností konat podle § 112 trestního zákoníku. Jelínek
demonstruje takovouto situaci na příkladu, kdy majitel psa pouze nečinně sleduje, jak
jeho zvíře napadá jinou osobu, aniž by proti útoku jakkoliv zasáhl.190
Zavinění útoku
V otázce požadované formy zavinění ve vztahu k útoku se pak teorie i praxe
povětšinou přiklání k požadavku zavinění ve formě úmyslu. Lze se však setkat
i s názory, že útok může být proveden i jednáním nedbalostním. 191 Kuchta k tomuto
uvádí, že: „Podle platného znění našeho trestního zákona by měla být nutná obrana
přípustná nejen proti zaviněným útokům, ale i proti útokům a ohrožením pachatelem
nezaviněným, které však vznikly nerespektováním objektivní povinnosti, která váže
útočníka. Pokud by úmyslem zákonodárce bylo omezit nutnou obranu pouze na zaviněné
útoky, mohlo by to být v dikci § 13 výslovně stanoveno“.192
Útokem ve smyslu ustanovení o nutné obraně je pak i útok vyprovokovaný.
V případě, že však osoba vyprovokuje jiného k útoku, aby následně mohla v rámci
svého obranného jednání spáchat vůči této osobě trestný čin, nepovažuje se toto obranné
za jednání v nutné obraně. Racionále tohoto principu vysvětluje Kučera následovně:
„Pakliže „obránce“ vyprovokoval útok např. s cílem spáchat na útočníkovi některý
z trestných činů proti životu a zdraví, je vyprovokovaný útok nedílnou součástí
zločinného plánu. Je-li vyprovokovaný útok nedílnou součástí zločinného plánu, resp.
pachatelem předpokládanou součástí daného protiprávního jednání, potom nemůže být
zároveň okolností, která by vyloučila protiprávnost předmětného zločinného aktu“.193
Reálnost útoku
Útok ve smyslu ustanovení o nutné obraně však musí být vždy skutečný.
Jak uvádí Kratochvíl: „Útok musí skutečně existovat v realitě, nikoliv pouze ve fantazii
obránce. Právo nutné obrany vzniká ne tehdy, když u subjektu vznikne subjektivní
představa o existenci útoku, nýbrž tehdy, když společensky škodlivý útok skutečně
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existuje“.194 V případě, že se bránící se osoba ohledně existence útoku mýlí, kvalifikuje
se její jednání podle ustanovení o skutkovém omylu obsaženém v § 18 odst. 4 trestního
zákoníku, kterému se podrobněji věnuji podkapitole 3.3.4, jež pojednává o skutkovém
omylu ohledně okolností vylučujících protiprávnost.
Protiprávnost útoku
Zároveň platí, že čin právním řádem dovolený, nebo dokonce vyžadovaný
nemůže ze své povahy ohrožovat zájmy chráněné trestním zákonem. Z tohoto důvodu
tak obrana proti jednání úřední osoby, jež koná v rámci plnění svých zákonných
povinností, nemůže být považována za jednání v nutné obraně. Toto pravidlo však
neplatí bezvýjimečně. V případě, že úřední osoba jedná mimo rozsah svých zákonných
pravomocí, nebo naplňuje-li její jednání skutkovou podstatu některého z trestných činů
uvedených v trestním zákoně, vztahují se na bránící se osobu ustanovení o nutné
obraně.195
Stejně tak není za útok považováno jednání, jež omezuje osobní svobodu osoby,
která byla přistižena při páchání trestného činu nebo bezprostředně po té podle § 76
odst. 2 trestního řádu. 196 Brání-li se tudíž takto zadržená osoba svému zadržení,
nepovažuje se její jednání za jednání v nutné obraně. Výše zmíněné ustanovení je však
z praktického hlediska problematické, neboť blíže nespecifikuje, jakými způsoby je
zadržující osoba oprávněna při zadržování jednat. Při hodnocení prostředků použitých
při takovémto zadržení je tudíž nutn vycházet pouze z obecného požadavku
přiměřenosti, jež prostupuje celým právním řádem.
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Stejně tak obranné jednání osoby, jímž se snaží zabránit útoku vůči své osobě,
nemůže být považováno za jakýsi protiútok, proti kterému je původní útočník oprávněn
bránit se na základě ustanovení o nutné obraně.197
Trvání nebo přímá hrozba
Zákon v souvislosti s útokem zároveň vyžaduje, aby se vždy jednalo o útok
přímo, tedy bezprostředně, hrozící. Přímo hrozícím útokem se pak rozumí taková
situace, kdy má k útoku dojít v blízké časové, a obvykle také místní souvislosti. 198
Jak uvádí Šámal: „O bezprostřední hrozbu jde tam, kde s ohledem na konkrétní průběh
událostí lze důvodně očekávat, že k útoku bez prodlení a určitě záhy dojde“.199 Za přímo
hrozící útok lze pak v určitých případech považovat i výhružku vznesenou osobou, jež
je známá svými násilnickými sklony.
Od bránící se osoby se však nevyžaduje, aby s obranným jednáním vyčkávala až
do chvíle, než útočník svůj útok zahájí. Požadavek bezprostřednosti však zároveň
neumožňuje jednat v nutné obraně ve už chvíli, kdy je útok teprve připravován. Podle
Jelínka pak spadá počátek nutné obrany zpravidla do okamžiku, kdy útok přejde do
stádia pokusu. Šámal k tomuto dodává, že v určitých případech může počátek útoku
nastat již ve stádiu jeho přípravy, nebo dokonce již projevu úmyslu. Jako příklad uvádí
situaci, kdy útočník slovně pohrozí osobě smrtí a začne vytahovat zbraň.200 Obecně lze
však shrnout, že časové rozpětí mezi počátkem jednáním v nutné obraně a útokem je
však obvykle velmi malé.201
Zároveň platí, že je-li již útok definitivně ukončen, není možné v nutné obraně
pokračovat i nadále. 202 Moment ukončení útoku však nemusí být vždy totožný
s momentem dokonání trestného činu. Útok tak může trvat i po té, co je trestný čin,
proti němuž se osoba brání, formálně dokonán. Útok totiž končí až v okamžiku, kdy
197

K tomuto srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.02.1960, sp. zn. 5 Tz 10/60, uveřejněné
pod č. 36/60 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.09.1969, sp. zn. 7 Tz 67/69,
uveřejněné pod č. 7/70 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 28.07.1978, sp. zn.
4 Tz 40/78, uveřejněné pod č. 9/80 Sb. rozh. tr.
198
JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 267.
199
ŠÁMAL, Pavel. 2009, op. cit., s. 220.
200
Tamtéž.
201
JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 268.
202
K tomuto srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.12.1964, sp. zn. 11 Tz 70/64, uveřejněné
pod č. 11/65 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.01.1967. uveřejněné pod č. 26/67
Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.02.1978, sp. zn. 11 To 1/78, uveřejněné pod č.
18/79 Sb. rozh. tr.

78

pomine ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, případně ve chvíli, kdy je tento
zájem již porušen, nehrozí již však jeho další porušení.203 Přerušil-li zároveň útočník
svůj útok jen na nezbytně nutnou chvíli, aby v něm záhy mohl opět pokračovat,
považuje se takováto situace za stále trvající útok.204

4.3.2 Ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem

Další podmínkou jednání v nutné obraně je, že daný útok musí ohrožovat
některý ze zájmů chráněných trestním zákonem. Draštík k charakteristice zájmu
chráněného trestním zákonem uvádí, že: „Zájem chráněný trestním zákonem vyjadřuje
objekt trestného činu, tedy společenský vztah, zájem či hodnotu, jejíž ochrana je
zajištěna prostřednictvím trestního zákoníku. Je nezbytným znakem každé skutkové
podstaty trestného činu (individuální objekt) a je podřazen objektu skupinovému
(druhovému), který vyjadřuje společné druhové rysy individuálních objektů jednotlivých
trestných činů.205
Zvláštní část trestního zákoníku pak tyto zájmy dělí dle jejich druhu
do 13 samostatných hlav, jež obsahově sdružují trestné činy ohrožující stejný zákonem
chráněný zájem. Mezi tyto zájmy patří např. ochrana života a zdraví, osobnosti,
soukromí, důstojnosti, svobody, majetku a dalších.
Vzhledem k tomu, že trestní zákoník nijak blíže nespecifikuje, k ochraně jakých
zájmů chráněných trestním zákonem je nutná obrana přípustná, trestněprávní teorie
dovozuje, že je jednání v nutné obraně přípustné k ochraně kteréhokoliv zájmu, jenž je
uveden v trestním zákoně. 206 Na obranu zájmů, kterým trestní zákon svou ochranu
neposkytuje, se pak ochrana poskytovaná v rámci ustanovení o nutné obraně
nevztahuje.207
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Zároveň platí, že chránit lze jak zájmy vlastní, tak i zájmy jiné osoby. K nutné
obraně je tak oprávněna nejen osoba, proti níž daný útok směruje, ale také kdokoliv
jiný, a to i v případě, že útok proti této osobě přímo nesměřuje. Tento institut pak teorie
nazývá tzv. pomocí v nutné obraně.208
Jak již bylo uvedeno výše, jednání v nutné obraně je přípustné i proti útočnému
jednání, jež není samo o sobě trestným činem. Požadavek ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem je pak v takovémto případě naplněn tím, že dané jednání ohrožuje
druhově stejné zájmy jako ty, jež jsou chráněny trestním zákonem. Rozdíl v závažnosti
porušení těchto zájmů však nemá na oprávněnost jednání v nutné obraně žádný vliv.209
Racionále za tímto principem pak vysvětluje Šámal následovně: „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“.210
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4.3.3 Přiměřenost
Trestní zákoník v § 29 odst. 2 stanoví, že o nutnou obranu se nejedná, byla-li
zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Podle Jelínka pak „přiměřenost obrany
znamená, že obrana je schopná odrazit útok, tj. je způsobilá k jeho spolehlivému
odvrácení“.211 Obrana tudíž zcela logicky může, a často i musí být silnější než útok, aby
jej dokázala bezpečně odvrátit. 212 V případě, že tak má osoba na vybranou z více
možných variant obranného jednání, není povinna zvolit tu která je vůči útočníkovi
nejšetrnější, ale může zvolit takovou, jež se jeví jako nejspolehlivější.213
Zákonodárce tudíž požadavek přiměřenosti nestanovuje zcela striktně. Díky
formulaci „zcela zjevně nepřiměřená“ zde totiž ponechává bránící se osobě jakýsi
prostor, díky kterému není povinna jednat přiměřeně s naprostou přesností, ale může
tuto míru lehce přesáhnout, a to až do té míry, dokud není jednání „zcela zjevně
nepřiměřené“. Tímto ustanovením tak zákonodárce zcela správně a spravedlivě
ulehčuje napadené osobě její postavení tím, že po ní nepožaduje, aby ve chvíli útoku
přesně kalkulovala přiměřenost svého jednání, ale naopak jí dává prostor zcela
bezpečné obrany i s vědomím toho, že obranné jednání může do určité míry přiměřenost
vůči danému útoku překročit. Obrana tudíž může být nepřiměřená, zcela nepřiměřená,
ale nikoliv zcela zjevně nepřiměřená. 214 Zcela zjevné je pak dle Kratochvíla to
„co je jasné, naprosto očividné, nepoměr obrany a útoku musí být mimořádně
hrubý“.215
Při hodnocení přiměřenosti obrany je pak porovnáván rozdíl mezi obranným
jednáním a způsobem útoku, přičemž nepoměr mezi zájmem chráněným trestním
zákonem a zájmem obětovaným v rámci nutné obrany přiměřenost daného jednání
nevylučuje, nejedná-li se o nepřiměřenost zcela zjevnou.216
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Zároveň platí, že ustanovení o nutné obraně by měla být vykládána vždy ve
prospěch bránící se osoby, neboť tato osoba ve skutečnosti pouze brání zájem chráněný
trestím zákonem před protiprávním jednáním útočníka. Veškerá rizika z útoku plynoucí
tudíž nese právě útočník.217 Kratochvíl odůvodňuje tuto skutečnost tím, že útočník na
sebe svým útokem přebírá vědomě riziko svého poškození, čímž konkludentně souhlasí
s porušením svých zájmů.218
Trestněprávní teorie se pak shoduje v názoru, že na bránící se osobu by neměly
být kladeny přílišné požadavky, neboť tato osoba často jedná v časové tísni bez
možnosti objektivně zhodnotit danou situaci a vybrat nejvhodnější řešení. Dojde-li pak
v rámci nutné obrany zároveň k poškození zájmů třetích osob, není jednání bránící se
osoby trestné, splňuje-li podmínky krajní nouze podle § 28 trestního zákoníku:219
Způsob útoku
Pojem „způsob útoku“ pak v sobě dle ustálené rozhodovací praxe trestních
soudů zahrnuje jak okolnosti daného útoku, tak charakteristické vlastnosti útočníka,
stejně tak jako výši škody, jež v rámci daného útoku hrozí.220
Podle Jelínka pak pojem „způsob útoku“ nelze zaměňovat s pojmem „intenzita
útoku“, i když spolu tyto dva pojmy úzce souvisí. Pojem způsob útoku je však o něco
širší a zahrnuje v sobě právě i výše zmíněný prvek intenzity. Zatímco intenzita útoku je
dána především počtem útočníků, druhem útočných zbraní, poměrem síly útočníka vůči
napadané osobě, a dalšími okolnostmi jako je doba a místo spáchání útoku nebo
možnost pomoci napadenému třetí stranou, způsob útoku nevyjadřuje pouze druh
útočného jednání, kterým útočník svůj útok vede, ale i další nebezpečí, které v důsledku
útoku bezprostředně hrozí, a to např. že útočník následně přistoupí k použití ještě větší
síly, nebo se počet útočníků zvětší, že osoba, proti níž je útok veden, bude zraněna
vážněji, než jak útočník předpokládá apod. Způsob útoku pak ovlivňuje také
společenský zájem, proti němuž je útok veden. Neboť přiměřenost obrany proti útoku se
logicky liší v závislosti na zájmu, který je útokem ohrožován. Tudíž např. jednání, které
217
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je přiměřené k obraně před útokem směřujícímu proti životu a zdraví nemusí být
shledáno přiměřeným v případě útoku proti majetku. Při hodnocení přiměřenosti nutné
obrany s ohledem na způsob útoku je tudíž nutné brát v potaz celou řadu faktorů
a nepřistupovat k tomuto pojmu pouze restriktivně.221
Prostředky obrany
Při hodnocení přiměřenosti nutné obrany je nutné brát v potaz také prostředky,
jež bránící se osoba na svou obranu použila. Mezi prostředky obrany a prostředky útoku
však nemusí existovat přímá úměrnost. Bránící se osoba tudíž není povinna použít
stejného prostředku, jakým útočník ohrožuje chráněný zájem, ale může použít jakýkoliv
prostředek, kterým bez rizika vlastního zranění může rychle a účinně daný útok zcela
odvrátit.222
Z rozhodovací praxe trestních soudů pak vyplývá, že bránící se osoba
je oprávněna použít ke své obraně zbraň i v případě, je-li útočník neozbrojen.
Pro hodnocení přiměřenosti nutné obrany je totiž důležité především to, jak bránící se
osoba s touto zbraní nakládá.223 Za hledisko nepřiměřenosti dané obrany zároveň nelze
brát fakt, že bránící se osoba zůstala po útoku nezraněna, zatímco původní útočník byl
v důsledku obranného jednání této osoby zraněn.224
Kvalifikaci daného jednání jako jednání v nutné obraně pak nevylučuje ani skutečnost,
že bránící se osoba jednala v afektu.225 Jak k tomuto uvádí Kybic: „Ani skutečnost, že
napadený měl jednat v afektu vzteku, ještě nevylučuje nutnou obranu. Podstatné je, zda
obranné jednání bylo či nebylo ve vztahu ke způsobu útoku zcela zjevně
nepřiměřené“.226
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Subjektivní hledisko
Přiměřenost nutné obrany je pak dále třeba posuzovat nejen v závislosti
na objektivních okolnostech daného případu, ale zároveň podle subjektivního vnímání
nastalé situace bránící se osobou. 227 Zde se bere v úvahu např. to, zda má bránící se
osoba v dané chvíli čas si své rozhodnutí promyslet, místo útoku, dostupnost pomoci
jiných osob a prostředků; fyzické atributy bránící se osoby i útočníka, nečekanost
situace, strach bránící se osoby, a další.228 Podle Kratochvíla však subjektivní hledisko
nelze v žádném případě považovat za výlučné, neboť aplikace čistě subjektivního
hlediska by vylučovala protiprávnost jednání i u těch osob, které způsobily v rámci své
domnělé obrany škodu osobě, která ve skutečnosti žádný útok nevyvíjela.229
Subsidiarita
Zároveň platí, že osoba čelící bezprostředně hrozícímu nebo trvajícímu útoku
není před zahájením obranného jednání povinna vyhnout se nutnosti jednání v nutné
obraně jakýmkoliv jiným způsobem, jako např. útěkem, přivoláním pomoci, nebo
kontaktováním policejního orgánu. 230 Takovýto požadavek je trestněprávní teorií
obecně nazýván jako tzv. požadavek subsidiarity, a v rámci okolností vylučujících
protiprávnost se uplatňuje např. při jednání v krajní nouzi. V případě nutné obrany však
platí zásada, že „nikdo není povinen ustupovat před bezprávím“. 231 Bránící se osoba
tudíž nemusí útok pouze pasivně odrážet, ale může sama aktivně jednat. Je-li však
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útočníkem osoba nepříčetná, jednající v omylu, nebo dítě, povinnost vyhnout se
nutnosti jednání v nutné obraně podle některých autorů platí.232

4.3.4 Vybočení z mezí nutné obrany (exces)

Teorie rozlišuje vybočení z mezí nutné obrany na tzv. exces intenzivní a exces
extenzivní. Exces intenzivní vyjadřuje situaci, kdy je obranné jednání zcela zjevně
nepřiměřené danému útoku.233 Exces extenzivní se pak vztahuje na situace, kdy obranné
jednání a útok nejsou zároveň v blízké časové nebo místní souvislosti. Jedná se zejména
o situace, kdy obranné jednání pokračuje i ve chvíli, kdy útok již bezprostředně nehrozí,
nebo byl již ukončen.234 Exces extenzivní však nezahrnuje situace, kdy k obrannému
jednání dochází v okamžiku, kdy přímo hrozící nebo trvající nebezpečí ještě nenastalo.
235

Jednání vybočující z mezí nutné obrany již není společností považováno
za nutné pro odvrácení daného útoku, a tudíž nepodléhá stejné ochraně, jako nutná
obrana sama. Bránící se osoba tedy nese za toto jednání plnou trestní odpovědnost, a to
v závislosti na konkrétním trestném činu, jehož skutkovou podstatu v rámci svého
jednání naplní. Zavinění ve vztahu k tomuto trestnému činu pak může mít jak formu
nedbalosti, tak formu úmyslu.236
Při stanovení druhu a výměry trestu za takovýto trestný čin je pak vybočení
z mezí nutné obrany posuzováno jako jedna z polehčujících okolností podle
§ 41 trestního zákoníku. Trestní zákoník pak dále v § 58 odst. 6 poskytuje možnost
mimořádného snížení trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, jestliže
pachatel spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž by byly zcela
naplněny podmínky nutné obrany.
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4.3.5 Automatická obranná zařízení

K ochraně různých zájmů chráněných trestním zákonem, především pak zájmů
na ochraně života, zdraví, majetku a domovní svobody, osoby preventivně instalují do
svých obydlí a dalších objektů nebo vozidel různá zařízení, jež jsou určena k jejich
obraně před budoucím útokem, aniž by byla vyžadována přítomnost bránící se osoby.
Nejčastějším příkladem těchto zařízení jsou pak různé elektrické ploty, samostříly nebo
jiné pasti. Trestněprávní teorie pak tato zařízení souhrnně nazývá jako „automatická
obranná zařízení“.
Otázka automatických obranných zařízení však není v českém trestním
zákoníku expresně upravena. Komentář k § 29 trestního zákoníku, jež obsahuje
ustanovení o nutné obraně, pak uvádí, že: „užívání obranných automatických
mechanismů nelze z dosahu nutné obrany a priori vylučovat“.237Odborná literatura se
shoduje v názoru, že instalace takovýchto zařízení nemusí být sama o sobě trestná. 238
Dojde-li pak k použití takovéhoto zařízení za podmínek opravňujících k jednání
v nutné obraně (tj. v případě přímo hrozícího nebo trvajícího útoku na zájem chráněný
trestním zákonem, a to při zachování podmínky neexistence zcela zjevné nepřiměřenosti
vzhledem ke způsobu daného útoku), není osoba, jež toto zařízení instalovala, za
následky jím způsobené trestně odpovědná. Nejsou-li však podmínky jednání v nutné
obraně naplněny, odpovídá osoba, jež zařízení nainstalovala, za všechny nedbalostní
trestné činy, jejichž skutkové podstaty toto zařízení svými účinky naplní. 239 Splnění
podmínek jednání v nutné obraně je pak nutné zkoumat nikoliv k okamžiku instalace
tohoto zařízení, ale vzhledem k okamžiku, kdy toto zařízení začne daný útok odvracet.
Osoba, jež takovéto zařízení nainstaluje, se pak může vyhnout trestní
odpovědnosti pouze v případě, je-li toto zařízení nainstalováno tak, aby jeho obejití
z hlediska času a nutnosti použití síly mohlo být považováno za součást „způsobu
útoku“ vůči němuž tato obrana směřuje. Instalující osoba by zároveň měla zajistit jasná
a zřetelná upozornění informující o existenci takovéhoto zařízení.240
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5

Komparace amerického a českého pojetí nutné
obrany a návrhy de lege ferenda
Na základě analýzy institutu nutné obrany podle tří různých jurisdikcí - států

USA následujících tradiční common law, států USA následujících Modelový trestní
zákoník a České Republiky, jež je obsažena v rámci jednotlivých kapitol výše, lze mezi
jednotlivými pojetími tohoto institutu vyvodit několik zásadních rozdílů. První z nich je
pak patrný již ze samotného pojetí trestného činu a okolností vylučujících protiprávnost.

5. 1 Rozdíly v pojetí trestného činu a okolností
vylučujících protiprávnost
Podle common law se trestný čin skládá ze dvou znaků. První z nich představuje
tzv. actus reus, který tvoří fyzický nebo také vnější znak trestného činu. Druhý znak,
zvaný mens rea, je pak psychickým, neboli vnitřním znakem trestného činu. I pokud
však obžaloba existenci výše uvedených znaků prokáže „nade vší důvodnou
pochybnost“, je obhajoba oprávněna vznášet tzv. obrany (defeses), v rámci kterých
pachatel nepopírá, že výše uvedené znaky trestného činu skutečně naplnil,
ale poukazuje na to, že by neměl být vzhledem k existenci určitých výjimečných
okolností trestně odpovědný.241
Tyto okolnosti pak common law dělí do dvou skupin, a to na okolnosti vylučující
protiprávnost (Justification Defenses) a okolnosti vylučující trestnost (Excuse Defense).
Okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou pak takové okolnosti, které činí jednání,
které by bylo jinak trestným, společensky přijatelným, dovoleným, a v podstatě
až žádoucím.242
Mezi okolnosti vylučující protiprávnost pak common law řadí následující
instituty: krajní nouze (necessity), nutná obrana (self-defense), pomoc v nutné obraně
(defense of others), obrana majetku (defense of property), výkon práva (law
enforcement), veřejná služba (public duty), zvláštní odpovědnost (special responsibility)
a svolení (consent).
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Zatímco okolnosti vylučující protiprávnost se soustředí výhradně na jednání
osoby jako takové, okolnosti vylučující trestnost se vztahují k určitým osobním rysům
osoby, kvůli kterým by neměla být tato osoba shledána trestně odpovědnou za daný
trestný čin.
Okolnosti vylučující trestnost vychází z principu, že ač osoba svým jednáním
způsobila společnosti škodu, neměla by být za své jednání plně trestně odpovědná.
Argumentuje-li tak obviněný existencí okolností vylučující trestnost, uznává v podstatě,
že se dopustil trestného činu, ale zároveň namítá, že by za své jednání neměl být plně
trestně odpovědný.

Mezi okolnosti vylučující trestnost podle common law řadí

trestněprávní teorie následující instituty: tíseň (duress), vojenské příkazy (millitary
orders), nátlak (entrapment), neznalost zákona (ignorance of law), provokace
(provocation), zmenšená příčetnost (diminished capacity), insanity (nepříčetnost),
nedospělost (infancy), nedobrovolná intoxikace (unvoluntary intoxication).
Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že common law chápe princip okolností
vylučujících protiprávnost, resp. okolností vylučujících trestnost, trochu jinak než je
tomu v pojetí českého trestního práva. V důsledku okolností vylučujících protiprávnost,
resp. okolností vylučujících trestnost totiž podle common law nedochází k negaci
některého ze znaků trestného činu, ale tyto okolnosti představují jakousi zvláštní, vnější
obranu, v rámci které pachatel nepopírá, že dané znaky trestného činu skutečně naplnil,
ale poukazuje na to, že by jeho jednání nemělo být vzhledem k existenci těchto
okolností považováno za trestné. Pokud je tudíž existence okolností vylučujících
protiprávnost, resp. trestnost prokázána, pachatel není shledán trestně odpovědným
i přes to, že požadované znaky trestného činu naplnil.
Lze tudíž shrnout, že okolnosti vylučující protiprávnost podle common law
a okolnosti vylučující protiprávnost podle českého trestního práva mají pro pachatele
naprosto identický následek, k tomuto následku však tyto systémy dochází zcela jiným
způsobem.

Podle

Modelového

trestního

zákoníku

pak

okolnosti

vylučující

protiprávnost, resp. jejich nepřítomnost, expresně tvoří jeden ze znaků trestného činu:
§ 1.13
(9) „znakem trestního činu“ se rozumí: (i) takové jednání, nebo (ii)
takové okolnosti, nebo (iii) takový následek, který:
(a) je součástí popisu zakázaného jednání v definici trestného činu,
nebo
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(b) vykazuje požadovaný druh zavinění, nebo
(c) vyvrací protiprávnost nebo trestnost tohoto jednání, nebo
(d) vyvrací promlčení, nebo
(e) zakládá jurisdikci soudu.243
Zároveň pak platí, že pro stanovení trestní odpovědnosti musí obžaloba prokázat
každý ze znaků trestného činu „nade vší důvodnou pochybnost“ (beyond a reasonable
doubt). V případě, že tak neučiní, nedojde k naplnění každého ze znaků trestného činu,
a trestní odpovědnost tudíž nevznikne.244 Pro stanovení trestní odpovědnosti však není
obžaloba vždy automaticky povinna vyvracet existenci okolnosti vylučujících
protiprávnost bez dalšího. Tato povinnost nastává až ve chvíli, kdy jsou obhajobou
předloženy důkazy, které existenci okolností vylučujících protiprávnost naznačují.
Z tohoto důvodu je tudíž nejprve na obhajobě na existenci těchto důkazů upozornit,
a následně pak vzniká povinnost obžaloby takovéto důkazy vyvrátit. V případě, že tak
obžaloba neučiní, nedojde k naplnění jednoho ze znaků trestného činu, a trestní
odpovědnost tudíž nevznikne.245 Tento princip je v terminologii Modelového trestního
zákoníků označován jako tzv. pozitivní obhajoba (affirmative defense). Další dělení
okolností vylučujících protiprávnost i okolností vylučujících trestnost je pak v podstatě
stejné, jako je tomu u common law.
Český trestní zákoník pak definuje trestný čin jako „protiprávní čin, který trestní
zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“. 246
Z výše uvedené definice trestného činu lze snadno dovodit dva základní znaky trestného
činu, a to protiprávnost a další znaky uvedené v trestním zákoně. Tyto znaky teorie dále
dělí na znaky obecné a znaky typové. Obecné znaky trestného činu, jež jsou pro každý
trestný čin stejné, zahrnují pachatelův věk, příčetnost, a v případě mladistvých
i rozumovou a mravní vyspělost. Typové znaky trestného činu pak představují
243

§ 1.13 MPC:
(9) “element of an offense” means (i) such conduct or (ii) such attendant circumstances or
(iii) such a result of conduct as
(a) is included in the description of the forbidden conduct in the definition of the offense; or
(b) establishes the required kind of culpability; or
(c) negatives an excuse or justification for such conduct; or
(d) negatives a defense under the statute of limitations; or
(e) establishes jurisdiction or venue.
244
K tomuto srov. § 1.12 MPC.
245
K tomuto srov. § 3.12 Modelového trestního zákoníku.
246
K tomuto srov. § 13 odst. 1 trestního zákoníku.
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tzv. skutkovou podstatu trestného činu, jež je souhrnem objektivních a subjektivních
znaků, které charakterizují jednotlivé trestné činy uvedené v trestním zákoníku.
Případná negace výše uvedených obecných znaků trestného činu tudíž
koresponduje s tzv. okolnostmi vylučujícími trestnost podle amerického práva.
Americké právo však tyto okolnosti výslovně nepojímá jako prostředek negující jeden
ze znaků trestného činu, ale jako určitou vnější obranu, které pachatele zbavuje trestní
odpovědnosti i v případě, je-li existence trestného činu obžalobou prokázána.
Negace výše uvedeného znaku protiprávnosti pak vzniká na základě existence
okolností vylučujících protiprávnost, za které český trestní zákoník považuje následující
situace: krajní nouze (§ 28), nutná obrana (§ 29), svolení poškozeného (§ 30), přípustné
riziko (§ 31) a oprávněné použití zbraně (§ 32). Na rozdíl od common law však české
okolnosti vylučující protiprávnost negují přímo jeden ze znaků trestného činu,
a nepůsobí jako určitá následná obrana po té, co jsou všechny znaky trestného činu
prokázány.
Český kodex pak na rozdíl od Modelového trestního zákoníku expresně neuvádí
neexistenci okolností vylučujících protiprávnost jako jeden ze znaků trestného činu.
Vzhledem k tomu, že však podle českého trestního zákoníku tvoří prvek protiprávnosti
jeden ze znaků trestného činu, je jasné, že pro stanovení trestní odpovědnosti nesmí být
žádná z okolností vylučujících protiprávnost přítomna.
Lze tudíž shrnout, že common law, Modelový trestní zákoník i české trestní
právo přistupují k okolnostem vylučujícím protiprávnost z formálního hlediska značně
odlišně, tyto okolnosti však mají pro pachatele ve všech uvedených jurisdikcích
naprosto identický následek, kterého je pouze dosaženo jiným způsobem. Osobně se
pak v této otázce zcela jasně přikláním k pojetí trestného činu podle české právní
úpravy, které mi v tomto směru přijde mnohem více systematické.
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5.2

Rozdíly v pojetí nutné obrany
5.2.1 Bezprostřednost

Jedním z nejzásadnějších rozdílů v pojetí nutné obrany podle common law,
Modelového trestního zákoníku a českého trestního práva je otázka bezprostřednosti
útoku. Zatímco common law vyžaduje pro jednání v nutné obraně bezprostřední použití
nezákonné síly jinou osobou (imminent use of unlawful force) 247 , Modelový trestní
zákoník umožňuje jednat v nutné obraně i tehdy, není-li použití nezákonné síly jinou
osobou zcela bezprostřední, ale obranné jednání je v danou chvíli okamžitě nezbytné
(immediately necessary on the present occasion)248. Rozdílný výběr této terminologie
tak v jurisdikcích následujících Modelový trestní zákoník umožňuje jednat v nutné
obraně podstatně dříve, než je tomu v případě common law.
Jako příklad lze uvést hypotetickou situaci, kdy se dvě osoby ocitnou
v neobydlené pouštní oblasti mimo dostupnou civilizaci bez jakýchkoliv prostředků,
kde jediný zdroj přežití představuje nedaleký srub, kde se nachází jídlo a voda potřebná
pro přežití obou osob, bez kterých jsou tyto osoby odsouzeny k záhubě. Osoba A
následně prohlásí, že jakmile se do srubu dostane, zapálí jej, aby osoba B neměla
k potřebným věcem přístup, a začne směrem ke srubu utíkat. Vzhledem k předchozím
zkušenostem s osobou A osoba B opravdu věří, že osoba A srub skutečně zapálí, a ona
tak ztratí možnost přežití. Osoba B navíc ví, že nemá šanci v běhu osobu A dohonit,
a tak po osobě B vystřelí a zabije ji.249
Podle common law pak nelze jednání osoby B posoudit jako jednání v nutné
obraně, neboť zde v danou chvíli nebyl přítomen prvek bezprostředního použití
nezákonné síly jinou osobou (imminent use of unlawful force). Podle Modelového
trestního zákoníku však o nutnou obranu jde, neboť vzhledem k uvedeným okolnostem
bylo obranné jednání osoby B v danou chvíli okamžitě nezbytné (immediately necessary
247

K tomuto srov. Ha v. State, 892 P.2d 184, 190 (Alaska App. 1995); State v. Norman, 378 S.E.2d 8, 13
(N.C. 1989; State v Kelly, 478 A.2d 364, 385 n.23 (N.J. 1984); S. v. Fair, 211 A.2d 359 (N.J.1965);
People v. Williams, 56 Ill.App.2d 159, 205 N.E.2d 749 (1965).
248
K tomuto srov. § 3.04 Modelového trestního zákoníku.
249
Pro obdobné příklady viz ROBERT, SCHOPP, STURGIS BARBARA a SULLIVAN MEGAN.
Battered Woman Syndrome, Expert Testimony, and the Distinction between Justification and Excuse.
In: University of Nebraska - Lincoln [online]. University of Nebraska, 1994 [cit. 2017-09-05]. Dostupné
z: http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/103/, s. 66 a násl. Podobně též viz DRESSLER, Joshua.
2001, op. cit., s. 250.
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on the present occassion). Zároveň je v daném případě zcela v pořádku i použití smrtící
síly, neboť dle Modelového trestního zákoníku je použití smrtící síly možné v případě,
hrozí-li bránící se osobě nebezpečí smrti nebo vážného ublížení na zdraví, což výše
uvedená situace splňuje. 250 Nicméně i common law od požadavku bezprostřednosti
v určitých případech upouští. Děje se tak na základě tzv. doktríny týrané ženy (Battered
Woman Doctrine), kdy common law povoluje kvalifikovat jako jednání v nutné obraně
i situace, kdy dlouhodobě týraná žena zabije svého tyranského manžela i přes to, že ji
v danou chvíli nehrozí bezprostřední nebezpečí smrti nebo vážného ublížení na zdraví.
Otázkou však zůstává, jak by mohla být výše uvedená hypotetická situace
posouzena z hlediska české právní úpravy. Český trestní zákoník v souvislosti
s jednáním v nutné obraně vyžaduje přímo hrozící nebo trvající útok.251 Přímo hrozícím
útokem se pak rozumí taková situace, kdy má k útoku dojít v blízké časové, a obvykle
také místní souvislosti. 252 Jak uvádí Šámal: „O bezprostřední hrozbu jde tam, kde
s ohledem na konkrétní průběh událostí lze důvodně očekávat, že k útoku bez prodlení
a určitě záhy dojde“. 253 Od bránící se osoby se však zároveň nevyžaduje, aby
s obranným jednáním vyčkávala až do chvíle, než útočník svůj útok zahájí. Požadavek
bezprostřednosti však zároveň neumožňuje jednat v nutné obraně už chvíli, kdy je útok
teprve připravován. Podle Jelínka pak spadá počátek nutné obrany zpravidla
do okamžiku, kdy útok přejde do stádia pokusu. Šámal k tomuto dodává, že v určitých
případech může počátek útoku nastat již ve stádiu jeho přípravy, nebo dokonce již
projevu úmyslu. Jako příklad uvádí situaci, kdy útočník slovně pohrozí osobě smrtí
a začne vytahovat zbraň.254 Obecně lze však shrnout, že časové rozpětí mezi počátkem
jednáním v nutné obraně a útokem je však obvykle velmi malé.255
Na základě výše uvedeného se tudíž domnívám, že české trestní právo by stejně
jako common law nepovažovalo výše uvedenou hypotetickou situaci za jednání v nutné
obraně, neboť zde není naplněn prvek přímo hrozícího nebo trvajícího útoku. Je tomu
tak především proto, že obranné jednání se s útokem neshoduje jednak časově
(útok má nastat teprve v budoucnu), a stejně tak ani místně (útok má nastat až u srubu).
Není zde tudíž naplněn prvek blízké časové a místní souvislosti, jenž české trestní právo
250

K tomuto srov. § 3.04 odst. 2 Modelového trestního zákoníku.
K tomuto srov. § 29 odst. 1 trestního zákoníku.
252
JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 267.
253
ŠÁMAL, Pavel. 2009, op. cit., s. 220.
254
Tamtéž.
255
JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 268.
251
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pro přímo hrozící útok vyžaduje. Nelze ani s jistotou říct, že k danému útoku záhy
dojde, neboť osoba A musí nejprve ke srubu doběhnout a následně se pokusit zde
založit oheň. Navíc i přes to, že české trestní právo nevyžaduje vyčkávat s obranným
jednáním až do chvíle, než je útok zahájen, jednání osoby A by mohlo být
kvalifikováno max. jako příprava daného útoku a nikoliv jako pokusu, který je obvykle
pro počátek jednání v nutné obraně vyžadován. Ač může být podle Šámala v určitých
případech pro zahájení jednání v nutné obraně dostatečný i jen projev úmyslu, nesplňuje
výše uvedená situace jím požadovaný prvek naprosté bezprostřednosti následného
útoku. Vzhledem k výše uvedeným důvodům tudíž podle českého trestního práva
o přímo hrozící útok v daném případě nejde.
Osobně se pak v tomto směru přikláním nejvíce v pojetí Modelového trestního
zákoníku, který z výše uvedených jurisdikcí poskytuje bránící se osobě největší prostor
pro realizaci vlastní obrany, kdy umožňuje zahájit obranné jednání mnohem dříve, než
je tomu v případě ostatních jurisdikcí. Pravdou ovšem zůstává, že toto pojetí nutné
obrany je vůči osobě útočníka extrémně přísné. Osobně jsem však toto názoru, že
útočník by měl být srozuměn s tím, že mu v souvislosti s jeho útočným jednáním hrozí
určitá rizika, a pokud se i přes to rozhodne tato rizika dobrovolně podstoupit, musí
počítat s tím, že v důsledku tohoto jednání ztrácí určité společenské výsady, a bude tak
logicky zacházeno hůř, než s nevinnou osobou, která se v danou chvíli pouze snaží
bránit společensky chráněné zájmy.

5.2.2 Subsidiarita

Podle českého trestního práva není osoba čelící bezprostředně hrozícímu nebo
trvajícímu útoku před zahájením obranného jednání povinna vyhnout se nutnosti
jednání v nutné obraně jakýmkoliv jiným způsobem.256 V případě nutné obrany však
platí zásada, že „nikdo není povinen ustupovat před bezprávím“.257 Bránící se osoba
256

K tomuto srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.02.2007. sp. zn. 5 Tdo 162/2007, uveřejněné
pod č. 20/2008 Sb. rozh. tr.
257
ŠÁMAL, Pavel. 2016, op. cit., s. 222. K tomuto také srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze
dne 06.09.1957, sp. zn. 4 To 181/57, uveřejněné pod č. 19/58 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu
SR ze dne 14.03.1975. sp. zn. 1 To 18/75, uveřejněné pod č. 25/76 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího
soudu SR ze dne14.01.1987, sp. zn. 1 To 66/86, uveřejněné pod č. 8/1988 sb. rozh. tr.; rozhodnutí
Městského soudu v Praze ze dne 19.12. 1994, sp. zn. 7 To 202/94, uveřejněné pod č. 47/1995 Sb. rozh.
tr.; rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 03.05.2001, sp. zn. 3 Tz 82/2001, uveřejněný pod č. 13/2002
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tudíž nemusí útok pouze pasivně odrážet, ale může sama aktivně jednat. Je-li však
útočníkem osoba nepříčetná, jednající v omylu, nebo dítě, povinnost vyhnout
se nutnosti jednání v nutné obraně podle některých autorů platí.258
Stejný princip platí v rámci common law i Modelového trestního zákoníku však
pouze v souvislosti s použitím nesmrtící síly. V otázce ústupu v souvislosti s použitím
síly smrtící (tj. takovou, která je schopna způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví)
se pak pojetí Modelového trestního zákoníku a common law liší. Modelový trestní
zákoník však v této souvislosti požaduje, aby se osoba vyvarovala použití smrtící síly
v případě, je-li si vědoma toho, že se jejímu použití může naprosto bezpečně vyhnout
ústupem. Z tohoto ustanovení však Modelový trestní zákoník činí určité výjimky.
Po vzoru tradičního common law tak zákoník např. stanoví, že osoba není povinna dát
se na ústup ze svého obydlí nebo pracoviště, pokud nezaútočila jako první nebo nejde-li
o napadení spolupracovníkem. 259
Většina jurisdikcí následujících common law pak napadené osobě umožňuje
odrazit smrtící útok za použití smrtící síly i přes to, že si je tato osoba v danou chvíli
vědoma možnosti zcela bezpečného ústupu.

260

Jiné jurisdikce common

law však

s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a požadují, aby osoba čelící útoku smrtící silou
odpověděla na tento útok primárně ústupem a nikoliv použitím smrtící síly vůči
útočníkovi,

je-li

si

možnosti

naprosto

bezpečného

ústupu

v danou

chvíli

vědoma. 261 Nicméně i jurisdikce, které obecně pravidlo ústupu vyžadují, poskytují
určitou výjimku v případě, že se osoba čelící útoku smrtící silou nachází v místě svého
obydlí. Tato výjimka známá jako tzv. Doktrína hradu (Castle Doctrine) pak dovoluje
použití smrtící síly proti útočníkovi ve vlastním obydlí i v případě, je-li so osoba
vědoma možnosti naprosto bezpečného ústupu.262
V této souvislosti je však důležité připomenout i obecné pravidlo použití
nesmrtící síly v nutné obraně, a to sice, že ani v jurisdikcích vyžadujících primárně

Sb. rozh. tr.; usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 04.12.2006, sp. zn. 2 To 94/2006, uveřejněné pod č.
4/2008 Sb. roz. tr.
258
ČÍŽKOVÁ, Jana. 1986, op. cit, s. 29. Srov. Též KRATOCHVÍL, Vladimír. 2012, op. cit., s. 450.
259
§ 3.04 odst. 2 Modelového trestního zákoníku.
260
K tomuto srov. State v. Anderson, 631 A.2d 1149, 1154, 1155 (Conn. 1993); Idrogo v. People, 818
P.2d 752, 756 (Colo. 1991).
261
LAFAVE, Wayne R. Criminal law . 2010, op. cit., s. 723.
262
LOEWY, Arnold H. Criminal law in a nutshell [online]. 5th ed. St. Paul, MN: West, c2009
[cit. 2017-09-05]. ISBN 978-031-4194-961. Dostupné z: https://subscription.westacademic.com/Book/De
tail?id=2029, s. 80.
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pravidlo ústupu není napadená osoba k ústupu povinna, je-li možné útok odrazit
za použití nesmrtící sily.263
V tomto směru je pak dne mého názoru pro bránící se osobu daleko příznivější
pojetí nutné obrany podle českého trestního zákoníku, jež od bránící se osoby ústup
primárně nevyžaduje, nejedná-li se o výše uvedené případy zvláštní případy útoku
osobou nepříčetnou, jednající v omylu, nebo dítětem.
Jsem nicméně toho názoru, že i v případě jurisdikcí, jež právo ústupu vyžadují,
bude nicméně v praxi velmi obtížné prokázat, že si osoba čelící smrtícímu útoku
byla danou chvíli vědoma možnosti zcela bezpečného ústupu. Nehledě na fakt, že vstříc
smrtící síle nelze snad žádnou možnost ústupu považovat za zcela bezpečnou.
Podle mého názoru je tudíž i v těchto jurisdikcích možné, že jednání osoby, která se při
odražení útoku smrtící silou namísto vyžadovaného ústupu uchýlí rovnou k použití
smrtící síly, bude považováno po trestněprávní stránce zcela v pořádku.

5.2.3 Přiměřenost

Český trestní zákoník v § 29 odst. 2 stanoví, že o nutnou obranu se nejedná,
byla-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Při hodnocení přiměřenosti obrany
je pak porovnáván rozdíl mezi obranným jednáním a způsobem útoku, přičemž nepoměr
mezi zájmem chráněným trestním zákonem a zájmem obětovaným v rámci nutné
obrany přiměřenost daného jednání nevylučuje, nejedná-li se o nepřiměřenost zcela
zjevnou.264 Díky formulaci „zcela zjevně nepřiměřená“ zde zákon ponechává bránící
se osobě jakýsi prostor, díky kterému není povinna jednat přiměřeně s naprostou
přesností, ale může tuto míru lehce přesáhnout, a to až do té míry, dokud není její
jednání „zcela zjevně nepřiměřené“. Obrana tudíž může, a často i musí být silnější než
útok, aby jej dokázala bezpečně odvrátit. 265 Pojem „způsob útoku“ pak v sobě dle
ustálené rozhodovací praxe trestních soudů i odborné literatury zahrnuje okolnosti
daného útoku, charakteristické vlastnosti útočníka, jejich počet, druh použitých zbraní,
poměr síly útočníka vůči napadané osobě, dobu a místo spáchání útoku, výši škody, jež
263
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v rámci daného útoku hrozí, společenský zájem, proti němuž je útok veden a další
faktory, jež soud bere v potaz při hodnocení, zda obranné jednání nebylo „zcela zjevně
nepřiměřené“. 266 Lze tudíž shrnout, že soudu je zde ponechána velmi značná možnost
diskrece v tom jak přiměřenost daného jednání posoudí.
Modelový trestní zákoník i common law pak přistupují k otázce přiměřenosti
zcela odlišně. Nestanoví totiž obecné pravidlo přiměřenosti (resp. zcela zjevné
nepřiměřenosti), jako je tomu v případě české úpravy, ale obsahují řadu specifických
pravidel, jež upravují dovolené použití síly v rámci jednání v nutné obraně. Obě tyto
jurisdikce tak obecně rozlišují mezi dovoleným a nedovoleným použitím síly, které dále
člení na použití síly smrtící a nesmrtící. Výše uvedené způsoby použití síly se pak
mohou vzhledem k okolnostem daného případu vyskytovat v různých kombinacích.
Každý z výše uvedených druhů použití síly pak má velmi přesně vymezená pravidla
použití.
Za smrtící sílu je pak považována taková síla, kterou osoba použije s cílem
způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví jiné osobě, nebo síla, o níž ví, že je schopna
tento následek způsobit. 267 Podle common law je pak použití smrtící síly možné pouze
v případě, je-li osoba přesvědčena, že čelí útoku smrtící silou (tj. silou, kterou osoba
použije s cílem způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví jiné osobě). Modelový
zákoník je pak v tomto směru o něco benevolentnější a umožňuje použití smrtící síly
kromě výše uvedených případů též v situacích, kdy osoba čelí únosu nebo znásilnění.268
Pro odražení útoku nesmrtící silou je však v obou jurisdikcích použití smrtící síly zcela
vyloučeno.269 Veškerá ostatní síla je pak považována za sílu nesmrtící, přičemž případy
jejího dovoleného, resp. nedovoleného použití jsou kazuisticky vyjmenovány v zákoně
nebo formulovány soudní judikaturou.
.

V tomto ohledu se pak osobně přikláním k pojetí amerického trestního práva,

které je dle mého názoru v této otázce mnohem více analytické. Přiměřenost daného
jednání je totiž hodnocena za základě striktně stanovených a jasně definovaných
266

JELÍNEK, Jiří. 2016, op. cit., s. 269. Podobně též ŠÁMAL, Pavel. 2016, op. cit., s. 224. K tomuto
srov. Také rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 12.02.1979, sp. zn. 5 Tz 143/79, uveřejněné pod
č. 41/80 Sb. rozh. tr.; rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 17.02.1982, sp. zn. 3 To 2/81, uveřejněné
pod č. 19/82 Sb. rozh. tr.
267
K tomuto srov. Commonweath v. Klein, 363 N.E.2d 1313, 1316 (Mass. 1977). Podobně též § 3.11
odst. 2 Modelového trestního zákoníku.
268
K tomuto srov. § 3.04 odst. 2 písm. b) Modelového trestního zákoníku.
269
K tomuto srov. United States v. Peterson, 483 F.2d 1222, 1230-31 (D.C. Cir. 1973). Podobně též
§ 3.04 odst. 2 písm. b) Modelového trestního zákoníku a contrario.

96

pravidel, které nedávají soudu tak značnou možnost diskrece jako je tomu v případě
české právní úpravy. Jsou-li pak tato pravidla důsledně a správně aplikována,
je v podstatě ihned možné určit, zda bylo dané jednání přiměřené nebo nikoliv,
a předpokládaný výsledek soudního řízení je tak možné dobře odhadnout i před tím, než
se daná věc dostane k soudu.

5.2.4 Obrana proti jednání úředních osob
Jedním z výše uvedených případů, kde common law a Modelový trestní zákoník
kazuisticky vymezují dovolené, resp. nedovolené, použití síly je otázka použití síly vůči
úřední osobě. Podle common law není osoba oprávněna k obraně proti zákonnému
použití síly vynaložené úřední osobou při plnění jejích zákonných povinností. Pokud
však osoba, proti níž úřední osoba jedná, věří, že je dané použití síly vůči ní excesivní,
má právo se bránit. 270 Úřední osoba je totiž oprávněna k použití síly jen v takovém
rozsahu, který je v danou chvíli nezbytný. Vynaloží-li tak úřední osoba více síly, než
je nutné, považuje se tento zásah za nezákonný.271 Některé jurisdikce pak v takovémto
případě dovolují i použití síly smrtící, a to tehdy jsou-li v dané situaci splněny
podmínky, které common law k použití smrtící síly v nutné obraně obecně vyžaduje
(tj. je-li osoba důvodně přesvědčena, že použití smrtící síly je v dané situaci nezbytné
k její ochraně jejího života).272 Toto právo je však v některých jurisdikcích limitováno
pouze na situace, kdy si je osoba nezákonnosti svého zadržení v danou chvíli skutečně
vědoma.273
Modelový trestní zákoník pak použití jakékoliv síly proti jednání úřední osoby
zcela zakazuje. Použití nesmrtící síly je pak možné pouze v případě, není-li si bránící
se osoba v danou chvíli vědoma toho, že čelí úřední osobě.274
Použití síly proti jednání úřední osoby není povoleno ani v rámci českého
trestního práva, neboť platí, že čin právním řádem dovolený, nebo dokonce vyžadovaný
nemůže ze své povahy ohrožovat zájmy chráněné trestním zákonem. V případě, že však
úřední osoba jedná mimo rozsah svých zákonných pravomocí, nebo naplňuje-li její
270
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jednání skutkovou podstatu některého z trestných činů uvedených v trestním zákoně,
vztahují se na bránící se osobu ustanovení o nutné obraně.275
V tomto ohledu je tudíž pro bránící se osobu nejpříznivější česká právní úprava,
která na rozdíl od common law a Modelového trestního zákoníku povoluje proti jednání
úřední osoby přesahující rozsah jejích zákonných pravomocí jednání v nutné obraně
v plném rozsahu.

5.2.5 Přesvědčení a omyl
Podle common law musí být přesvědčení osoby ohledně nezbytnosti jednání
v nutné obraně objektivně opodstatněné (reasonable). Toto přesvědčení v sobě tudíž
obsahuje jak subjektivní tak objektivní prvek. Subjektivní prvek je založen
na podmínce, že osoba musí být subjektivně přesvědčena o nezbytnosti použití síly
na svou obranu. Objektivní prvek pak spočívá v tom, že ač toto přesvědčení nemusí být
zcela správné, je nutné, aby se zakládalo na objektivních důvodech, ze kterých by mohla
nutnost

použití

síly

dovodit

i

jakákoliv

jiná

průměrně

rozumná

osoba

(reasonable person).
Objektivními důvody se pak v tomto smyslu rozumí zejména: fyzické atributy
bránící osoby, fyzické atributy útočníka, informace, které má bránící se osoba
o útočníkovi, jakékoliv minulé zkušenosti bránící se osoby s útočníkem a další.
Soudy v některých jurisdikcích jdou však v tomto ohledu ještě dál a dovolují porotě
posoudit i např. jakékoliv nepříjemné zážitky z minulosti, které mohly osobu v danou
chvíli v jejím rozhodnutí ohledně použití síly ovlivnit.276
Porota pak musí následně posoudit, zda by jakákoliv jiná průměrně rozumná
osoba se stejnými životními zkušenostmi a zároveň čelící naprosto shodné situaci
jednala v danou chvíli stejně. Dojde-li pak porota k závěru, že osoba měla objektivní
důvod věřit a zároveň subjektivně věřila, že jí hrozí skutečné a bezprostřední
nebezpečí, a tudíž považovala použití síly k odvrácení tohoto nebezpečí za nezbytné,
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kvalifikuje se takovéto jednání jako jednání v nutné obraně i přes to, ukáže-li se, že její
představy byly mylné.
Pokud však porota usoudí, že jiná průměrně rozumná osoba by v danou chvíli
takto nejednala, nelze toto jednání kvalifikovat jako jednání v nutné obraně, a daná
osoba tudíž plně trestně odpovídá za každý trestný čin, kterého se v rámci svého jednání
dopustila. Podle common law navíc neplatí, že kdo při spáchání činu mylně
předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně.
Pokud tak osoba na základě svého mylného a objektivně neopodstatněného přesvědčení
o nutnosti použití síly usmrtí jiného, kvalifikuje toto jednání bez dalšího vždy jako
trestný čin vraždy. Toto až přehnaně přísné pravidlo však mnoho jurisdikcí postupně
opouští a nahrazuje je institutem tzv. nedokonalé obrany, v rámci které je pak takovéto
jednání kvalifikováno jako usmrcení z nedbalosti.277
Modelový trestní zákoník pak na rozdíl od common law nevyžaduje, aby bylo
přesvědčení osoby o nezbytnosti jednání v nutné obrany bylo objektivně opodstatněné
(reasonable), ale spokojí se pouze s jejím subjektivním vnímáním dané situace. Bránící
se osoba je tak k nutné obraně oprávněna i tehdy, neshoduje-li se její přesvědčení s tím,
jak by danou situaci vyhodnotila jiná průměrně rozumná osoba se stejnými životními
zkušenostmi čelící naprosto shodné situaci. Toto extrémně volné pojetí nutné obrany
pak Modelový trestní zákoník limituje pouze tím, že nabyde-li bránící se osoba mylného
přesvědčení o nezbytnosti nutné obrany z nedbalosti, nevztahuje se na ni ochrana
poskytovaná tímto institutem v plném rozsahu, a je tudíž trestně odpovědná za každý
nedbalostní trestný čin, který v rámci tohoto jednání spáchá.
Definice jednání v nutné obraně podle českého trestního práva pak v sobě výše
uvedený prvek přesvědčení osoby výslovně nezahrnuje. Platí však, že útok ve smyslu
ustanovení o nutné obraně však musí být vždy skutečný.278 V případě, že se pak bránící
se osoba ohledně existence útoku mýlí, kvalifikuje se její jednání podle ustanovení
o skutkovém omylu obsaženém v § 18 odst. 4 trestního zákoníku. V takovémto případě
pak může být osoba, jež jedná na základě svého mylného přesvědčení o existenci
okolností vylučujících protiprávnost, shledána trestně odpovědnou pouze za nedbalostní
trestný čin, kterého se v rámci svého jednání dopustí.
277
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V tomto ohledu je pak dle mého názoru nespravedlivější úprava podle českého
trestního práva, která tvoří jakýsi střed mezi extrémy tvořenými common law
a Modelovým trestním zákoníkem. Common law totiž považuje za jednání v nutné
obraně i jednání zcela mylné, pokud je založeno na objektivních důvodech, ze kterých
by k omylu dospěla i jiná průměrně rozumná osoba. Pokud však objektivní důvody
dány nejsou, neplatí zde na rozdíl od českého práva, že kdo při spáchání činu mylně
předpokládá skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně.
Modelový trestní zákoník je pak v tomto směru dle mého příliš benevolentní, kdy
umožňuje jednání v nutné obraně pouze na základě subjektivního přesvědčení dané
osoby, které je limitováno pouze tím, že nesmí být nabyto z nedbalosti.

5.2.6 Automatická obranná zařízení
Modelový trestní zákoník upravuje otázku automatických obranných zařízení
pouze v souvislosti s ochranou majetkových zájmů. Zákoník pak v této souvislosti uvádí
pouze jediné pravidlo, a to, že použití smrtící síly prostřednictvím automatického
obranného zařízení určeného k ochraně majetku není ospravedlnitelné za žádných
okolností.279
Tato úprava se značně odchyluje od pojetí automatických obranných zařízení
podle common law, které dovoluje použití těchto zařízení i k ochraně jiných, než
majetkových zájmů. Podle common law je pak samotné použití takovýchto zařízení
ospravedlnitelné v případě, kdy by za dané situace byla k obrannému jednání oprávněna
sama osoba, která toto zařízení nainstalovala. To znamená, že pokud by tato osoba byla
sama za daných okolností oprávněna jednat v nutné obraně, požívá této ochrany
i jednání učiněné automatickým obranným zařízením, jež tato osoba nainstalovala.
Pokud podmínky nutné obrany naplněny nejsou, odpovídá osoba, jež toto zařízení
nainstalovala za každý trestný čin, jehož skutkovou podstatu toto zařízení svými účinky
naplní, přičemž je presumováno zavinění ve formě úmyslu.280
České trestní právo pak podobně jako common law posuzuje případy zahrnující
použití automatického obranného zařízení tak, že je-li tohoto zařízení použito
za podmínek opravňujících k jednání v nutné obraně, není osoba, jež toto zařízení
279
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instalovala, za následky jím způsobené trestně odpovědná. Nejsou-li však podmínky
jednání v nutné obraně naplněny, odpovídá osoba, jež zařízení nainstalovala, na rozdíl
od common law, pouze za všechny nedbalostní trestné činy, jejichž skutkové podstaty
toto zařízení svými účinky naplní.281
V tomto směru je pak dle mého názoru opět nejvhodnější pojetí české, které
je opět jakýmsi středem mezi common law, jež při nenaplnění podmínek nutné obrany
kvalifikuje trestný čin způsobený automatickým obranným zařízením jako úmyslný
a Modelovým trestním zákoníkem, který upravuje použití tohoto zařízení pouze
ve vztahu k obraně majetkových zájmů.
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5.3

Návrhy de lege ferenda

Na základě celé analýzy institutu nutné obrany podle všech tří výše uvedených
jurisdikcí se v otázce systematiky a formálního stylu úpravy nutné obrany přikláním
spíše k celkovém pojetí nutné obrany podle práva amerického, které mi přijde
v určitých ohledech mnohem více analytické a systematické. Každý prvek jednání
v nutné obraně je totiž hodnocen na základě přesně a jasně stanovených pravidel,
a to ať formovaných judikaturou, nebo vyjádřených v rámci jednotlivých zákonných
ustanovení, které soudu neponechávají tak rozsáhlou možnost diskrece, jako je tomu
u práva českého. Jsou-li pak tato pravidla důsledně a správně aplikována, je v podstatě
velmi snadné odhadnout předpokládaný výsledek soudního řízení.
Ustanovení českého trestního kodexu se na rozdíl od amerického trestního práva
vyznačují velmi vysokou mírou obecnosti, jež ponechává soudu v otázce nutné obrany
značnou možnost diskrece. I přes to, že je pak možné vyvodit na základě přechozí
judikatury i odborné literatury určité meze, ve kterých se soud bude při svém
rozhodování pohybovat, není dopředu tak snadné odhadnout předpokládaný výsledek
soudního řízení, jako je tomu u práva amerického.
V tomto ohledu pak nesouhlasím především s pojetím, jakým český trestní
zákoník přistupuje k hodnocení přiměřenosti jednání v nutné obraně. Zákoník
v § 29 odst. 2 stanoví, že „o nutnou obranu se nejedná, byla-li zcela zjevně
nepřiměřená způsobu útoku“. Při hodnocení přiměřenosti obrany je pak porovnáván
rozdíl mezi obranným jednáním a způsobem útoku. Soudu je zde tudíž ponechána
značná

možnost

diskrece

v tom,

jak

přiměřenost

daného

jednání

posoudí.

Ač k přesnému významu sousloví „zcela zjevně nepřiměřená“ existuje neuvěřitelně
rozsáhlé množství odborné literatury i předchozích judikatorních interpretací, jež se
vztahují k různým skutkovým okolnostem daných případů, a je tudíž možné vyvodit
určitá pravidla či meze, v rámci kterých se bude soud při hodnocení přiměřenosti nutné
obrany pohybovat, není tato otázka upravena zcela přehledně a systematicky, jako
je tomu v případě práva amerického.
Americké právo (a to jak common law, tak Modelový trestní zákoník) totiž
nestanoví obecné pravidlo přiměřenosti, resp. zcela zjevné nepřiměřenosti, jako je tomu
v případě české úpravy, ale obsahují řadu specifických pravidel, jež upravují dovolené,
resp. nedovolené, použití síly v rámci jednání v nutné obraně. Obě tyto jurisdikce pak
obecně rozlišují mezi použitím síly smrtící a nesmrtící, které pak dále dělí na použití
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dovolené a nedovolené, přičemž každý z výše uvedených druhů použití síly má svá
velmi přesně vymezená pravidla použití. Soudu je tak zde v porovnání s českou právní
úpravou poskytována značně užší možnost diskrece. Je však daleko snadnější orientovat
se v daných pravidlech přiměřenosti, a odhadnout tak dopředu předpokládaný výsledek
soudního řízení.
Common law tak např. stanoví, že použití smrtící síly (tj. síla, kterou osoba
použije s cílem způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví jiné osobě, nebo síla, o níž
ví, že je schopna tento následek způsobit) je možné pouze v případě, je-li osoba
přesvědčena, že čelí útoku smrtící silou. Podobně pak Modelový trestní zákoník nejprve
definuje smrtící sílu jako:
§ 3.11
„smrtící síla“ je silou, kterou osoba použije s úmyslem způsobit, nebo
s vědomím, že tato síla může způsobit, značné riziko smrti nebo
vážného ublížení na zdraví. Úmyslný výstřel ze zbraně ve směru jiné
osoby nebo vozidla, v němž je jiná osoba, je považován za použití
smrtící síly. Hrozba smrtí nebo vážným ublížením na zdraví pomocí
zbraně nebo jiným způsobem, s cílem vytvořit obavu, že v případě
potřeby bude použita smrtící síla, nepředstavuje použití smrtící síly.282
Následně pak stanoví, v jakých případech je bránící se osoba oprávněna tuto sílu použít:
§ 3.04
(b) Použití smrtící síly není podle této Sekce ospravedlnitelné, ledaže
je osoba přesvědčena, že je tato síla v danou chvíli nezbytná
k ochraně své osoby před smrtí, vážným ublížením na zdraví, únosem
nebo znásilněním.283
282

§ 3.11 MPC:
(2) deadly force” means force that the actor uses with the purpose of causing or that he knows to create
a substantial risk of causing death or serious bodily injury. Purposely firing a firearm in the direction
of another person or at a vehicle in which another person is believed to be constitutes deadly
force. A threat to cause death or serious bodily injury, by the production of a weapon or otherwise,
so long as the actor's purpose is limited to creating an apprehension that he will use deadly force
if necessary, does not constitute deadly force.
283
§ 3.04:
(b) The use of deadly force is not justifiable under this Section unless:
(i) the actor, with the purpose of causing death or serious bodily injury, provoked the use of force against
himself in the same encounter.
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Veškerá ostatní síla je pak silou nesmrtící, jejíž použití je pak dále limitováno
tak, že zákoník, resp. common law, přesně vyjmenovává situace, za kterých není možné
tuto sílu použít. Ve všech ostatních případech je pak její použití dovoleno. Ač se jedná
o v podstatě kazuistický přístup, který je naprostým opakem snah o co největší obecnost
zákonných ustanovení, jedná se dle mého názoru v této otázce přiměřenosti o mnohem
systematičtější a přehlednější řešení, jež umožňuje v této problematice daleko snadnější
orientaci a lepší predikci předpokládaného výsledku soudního řízení.
Pravdou však zůstává, že výše uvedená americká pravidla přiměřenosti jednání
v nutné obraně mají svůj původ v jednotlivých precedenčních rozhodnutích amerických
trestních soudů, a jsou tudíž svým množstvím neuvěřitelně obsáhlá. V případě, že by tak
měla být upravena do podoby zákonných ustanovení, muselo by být současné znění
ustanovení českého trestního zákoníku ohledně jednání v nutné obraně značně
rozšířeno, tak jako je tomu v případě Modelového trestního zákoníku.
V otázce materiálního jádra nutné obrany se však mnohem více přikláním
k úpravě české, která je dle mého názoru daleko spravedlivější, a až na výjimky pro
bránící se osobu příznivější. Jednou z těchto výjimek je pak otázka bezprostřednosti
útoku, v rámci které je pro bránící se osobu příznivější ustanovení Modelového
trestního zákoníku, jež umožňuje jednat v nutné obraně i tehdy, není-li útok zcela
bezprostřední, ale obranné jednání je v danou chvíli okamžitě nezbytné. Rozdílný výběr
této terminologie tak v jurisdikcích následujících Modelový trestní zákoník umožňuje
jednat v nutné obraně podstatně dříve, než je tomu v případě českého trestního práva.
Bránící se osobě je tak v pojetí nutné obrany podle Modelového trestního zákoníku
poskytován pro realizaci vlastní obrany mnohem větší prostor.
Pravdou však je, že toto pojetí nutné obrany je vůči osobě útočníka extrémně
přísné. Osobně jsem nicméně toto názoru, že útočník by měl být srozuměn s tím, že mu
v souvislosti s jeho útočným jednáním hrozí určitá rizika, a pokud se i přes to rozhodne
tato rizika dobrovolně podstoupit, musí počítat s tím, že v důsledku tohoto jednání ztrácí
určité společenské výsady, a bude tak logicky zacházeno hůř, než s nevinnou osobou,
která se v danou chvíli pouze snaží bránit společensky chráněné zájmy.
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Závěr
Tato práce si kladla za cíl porovnat různá pojetí institutu nutné obrany z pohledu
jurisdikcí spadajících do kontinentálního i angloamerického právního systému,
a to konkrétně České republiky a Spojených států amerických, a následně z tohoto
porovnání vyvodit nejzásadnější rozdíly mezi jednotlivými pojetími tohoto institutu,
zhodnotit jejich praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro
českou právní úpravu. V rámci Spojených států amerických pak práce dále rozlišovala
mezi pojetím nutné obrany v jurisdikcích, které následují tradiční principy common law
formované trestněprávní judikaturou, a mezi pojetím nutné obrany ve státech, které svůj
trestní systém zakládají na tzv. Modelovém trestním zákoníku, jenž představuje psaný
trestněprávní kodex shrnující a upravující trestněprávní principy formulované v rámci
common law.
Práce se nejprve věnovala vymezení základních rozdílů mezi samotnými
právními systémy, ze kterých právní řády těchto zemí vychází, a následně pak tyto řády
blíže charakterizovala, a to především s důrazem na význam judikatury v nich.
Zvláštní pozornost pak byla věnována samotnému Modelovému trestnímu zákoníku,
jenž je jedním z nejvýznamnějších pramenů amerického trestního práva. Dále se pak
práce věnovala obecné charakteristice okolností vylučujících protiprávnost v rámci
jednotlivých zemí, a s ní související problematice vymezení trestného činu a skutkového
omylu ohledně okolností vylučujících protiprávnost. Následně byla analyzována různá
pojetí nutné obrany podle výše uvedených jurisdikcí, a to podle jednotlivých znaků
nutné obrany, které trestní právo těchto zemí stanoví. Na základě této analýzy práce
stanovuje nejzásadnější rozdíly mezi pojetími nutné obrany podle common law,
Modelového trestního zákoníku a českého trestního práva, a vyvozuje možná
doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu.
První z těchto rozdílů je patrný již ze samotného pojetí trestného činu a okolností
vylučujících protiprávnost. Podle common law totiž v důsledku okolností vylučujících
protiprávnost nedochází k negaci některého ze znaků trestného činu, jako je tomu
v případě českého trestního práva, ale tyto okolnosti představují jakousi vnější obranu,
v rámci které pachatel nepopírá, že dané znaky trestného činu skutečně naplnil,
ale poukazuje na to, že by neměl být vzhledem k existenci těchto okolností trestně
odpovědný. Podle Modelového trestního zákoníku pak tvoří okolnosti vylučující
protiprávnost, resp. jejich nepřítomnost, výslovně jeden ze zákonných znaků trestného
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činu. Okolnosti vylučující protiprávnost tak mají ve všech výše uvedených jurisdikcích
pro pachatele naprosto identické následky, dochází k nim však zcela odlišným
způsobem. České pojetí je pak tomto ohledu dle mého názoru nejsystematičtější.
Jedním z nejzásadnějších rozdílů v pojetí nutné obrany podle common law,
Modelového

trestního

zákoníku

a

českého

trestního

práva

je

pak

otázka

bezprostřednosti útoku. Zatímco common law a český trestní zákoník vyžadují pro
jednání v nutné obraně přímo hrozící nebo trvající útok, Modelový trestní zákoník
umožňuje jednat v nutné obraně i tehdy, není-li útok zcela bezprostřední, ale obranné
jednání je v danou chvíli okamžitě nezbytné. Rozdílný výběr této terminologie tak
v jurisdikcích následujících Modelový trestní zákoník umožňuje jednat v nutné obraně
podstatně dříve, než je tomu v případě common law a českého trestního práva. Nicméně
i common law od požadavku bezprostřednosti v určitých případech upouští. Děje se tak
na základě tzv. doktríny týrané ženy (Battered Woman Doctrine), kdy common law
povoluje kvalifikovat jako jednání v nutné obraně i situace, kdy dlouhodobě týraná žena
zabije svého tyranského manžela i přes to, že ji v danou chvíli nehrozí bezprostřední
nebezpečí smrti nebo vážného ublížení na zdraví. Celkově je však v tomto ohledu
úprava podle Modelového trestního zákoníku pro bránící se osobu značně příznivější.
Výše uvedené jurisdikce se dále liší v otázce vyžadovaného ústupu před
zahájením obranného jednání. Podle českého trestního práva není osoba čelící
bezprostředně hrozícímu nebo trvajícímu útoku před zahájením obranného jednání
povinna vyhnout se nutnosti jednání v nutné obraně jakýmkoliv jiným způsobem,
nejedná-li se o útok vedený osobou nepříčetnou, jednající v omylu, nebo dítětem.
Stejný princip však platí v rámci common law i Modelového trestního zákoníku pouze
v souvislosti s použitím nesmrtící síly. Americká úprava totiž v tomto ohledu požaduje,
aby se osoba vyvarovala použití smrtící síly v případě, je-li si vědoma možnosti
naprosto bezpečného ústupu. Z tohoto ustanovení však existují rozsáhlé výjimky.
Nejznámější z nich pak představuje tzv. doktrína hradu (Castle Doctrine), podle které
není napadená osoba povinna dát se na ústup ze svého obydlí. Ani v jurisdikcích, které
primárně pravidlo ústupu vyžadují, však není napadená osoba k ústupu povinna, je-li
možné odrazit daný za použití sily nesmrtící. V tomto směru je pak pro bránící se osobu
logicky nejpříznivější česká úprava.
Dalším rozdílem mezi jednotlivými pojetími nutné obrany je otázka
přiměřenosti. Český trestní zákoník stanoví, že o nutnou obranu se nejedná, byla-li zcela
zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Při hodnocení přiměřenosti obrany je pak
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porovnáván rozdíl mezi obranným jednáním a způsobem útoku. Obecně lze pak
shrnout, že soudu je zde ponechána velmi značná možnost diskrece v tom, jak
přiměřenost daného jednání posoudí. Common law a Modelový trestní zákoník
přistupují k otázce přiměřenosti zcela odlišně. Nestanoví totiž obecné pravidlo
přiměřenosti (resp. zcela zjevné nepřiměřenosti), jako je tomu v případě české úpravy,
ale obsahují řadu specifických pravidel, jež upravují dovolené použití síly v rámci
jednání v nutné obraně. Obě tyto jurisdikce pak obecně rozlišují mezi dovoleným
a nedovoleným použitím síly, které dále člení na použití síly smrtící a nesmrtící, přičemž
každý z výše uvedených druhů použití síly má velmi přesně vymezená pravidla použití.
Soudu je tak zde v porovnání s českou právní úpravou poskytována značně menší
možnost diskrece.
Výše uvedené jurisdikce se pak zcela zásadním způsobem odlišují v otázce
přesvědčení osoby ohledně nezbytnosti jednání v nutné obraně. Podle common law
musí být přesvědčení osoby ohledně nezbytnosti jednání v nutné obraně objektivně
opodstatněné. Dojde-li tudíž porota k závěru, že bránící se osoba měla objektivní důvod
věřit a zároveň subjektivně věřila, že jí hrozí skutečné a bezprostřední nebezpečí, a tudíž
považovala použití síly k odvrácení tohoto nebezpečí za nezbytné, kvalifikuje se
takovéto jednání jako jednání v nutné obraně i přes to, ukáže-li se, že její představy byly
mylné. Pokud však porota usoudí, že jiná průměrně rozumná osoba by v danou chvíli
takto nejednala, nelze toto jednání kvalifikovat jako jednání v nutné obraně, a daná
osoba tudíž plně trestně odpovídá za každý trestný čin, kterého se v rámci svého jednání
dopustila, přičemž neplatí, že kdo při spáchání trestného činu mylně předpokládá
skutkovou okolnost, která vylučuje jeho protiprávnost, nejedná úmyslně.
Modelový trestní zákoník pak na rozdíl od common law nevyžaduje, aby bylo
přesvědčení osoby o nezbytnosti jednání v nutné obraně objektivně opodstatněné,
ale spokojí se pouze s jejím subjektivním vnímáním dané situace. Toto extrémně volné
pojetí nutné obrany pak Modelový trestní zákoník limituje pouze tím, že nabyde-li
bránící se osoba mylného přesvědčení o nezbytnosti nutné obrany z nedbalosti,
nevztahuje se na ni ochrana poskytovaná tímto institutem v plném rozsahu, a je tudíž
trestně odpovědná za každý nedbalostní trestný čin, kterého se v rámci tohoto jednání
dopustí. Definice jednání v nutné obraně podle českého trestního práva pak v sobě výše
uvedený prvek přesvědčení osoby výslovně nezahrnuje. Platí však, že útok ve smyslu
ustanovení o nutné obraně musí být vždy skutečný. V případě, že se bránící se osoba
ohledně existence útoku mýlí, kvalifikuje se její jednání podle ustanovení o skutkovém
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omylu, jež jsou obsažena v § 18 odst. 4 trestního zákoníku. V takovémto případě pak
může být osoba, jež jedná na základě svého mylného přesvědčení o existenci okolností
vylučujících protiprávnost, shledána trestně odpovědnou pouze za nedbalostní trestný
čin, kterého se v rámci svého jednání dopustí. V tomto ohledu je pak dle mého názoru
nespravedlivější česká úprava, která tvoří jakýsi střed mezi extrémy tvořenými přísným
pojetím common law a velmi benevolentním pojetím Modelového trestního zákoníku.
Jednotlivé jurisdikce se od sebe dále odlišují i v různých vedlejších otázkách,
jako je pojetí nutné obrany proti jednání úředních osob, nebo otázka automatických
obranných zařízení. Obecně lze však shrnout, že ve většině výše uvedených případu se
jeví česká úprava jako spravedlivější, systematičtější a pro bránící se osobu zároveň
příznivější. Výjimku však tvoří otázka bezprostřednosti a přiměřenosti, kde je dle mého
názoru mnohem lepší úprava americká, neboť v otázce bezprostřednosti umožňuje
Modelový trestní zákoník zahájit obranné jednání mnohem dříve, než je tomu
u ostatních jurisdikcí. Otázka přiměřenosti je pak z hlediska amerického práva
hodnocena mnohem analytičtěji a systematičtěji, než je tomu v případě práva českého,
neboť stanovuje jasná a podrobná pravidla, podle kterých je soud při hodnocení
přiměřenosti povinen postupovat.
Obecně lze shrnout, že ustanovení českého trestního kodexu se na rozdíl
od amerického trestního práva vyznačují velmi vysokou mírou obecnosti, jež ponechává
soudu značnou možnost diskrece. I přes to, že je pak možné na základě přechozí
judikatury i odborné literatury vyvodit určité meze, ve kterých se soud bude při svém
rozhodování pohybovat, není dopředu tak snadné odhadnout předpokládaný výsledek
soudního řízení, jako je tomu u práva amerického. Americké common law totiž
ve vztahu ke každému znaku jednání v nutné obraně vyvinulo velmi rozsáhlé množství
striktně stanovených pravidel, jež soudu neposkytují ani zdaleka tak širokou možnost
diskrece, jako je tomu v případě českého trestního práva. Jsou-li tudíž tato pravidla
důsledně a správně aplikována, je v podstatě ihned možné určit předpokládaný výsledek
soudního řízení. Toto pak platí i v případě Modelového trestního zákoníku, jehož
ustanovení věnující se nutné obraně jsou svým obsahem mnohem rozsáhlejší, než je
tomu v případě trestního zákoníku českého. To je dáno především tím, že Modelový
trestní zákoník v podstatě pouze převádí pravidla formulovaná v rámci common law
do formy psaného práva, a tudíž se ve skutečnosti nejedná o klasický trestněprávní
kodex tak, jak jej chápe kontinentální právní kultura.
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Shrnutí (Summary)
This thesis aims to define the differences between the concept of self-defense
under the criminal law of the Czech Republic and the United States of America,
to assess their practical implications and propose possible recommendations de lege
ferenda for the Czech legislation. Within the United States, the thesis further
distinguishes between the concept of self-defense under the common law
and the so-called Model Criminal Code, which together with the common law
represents one of the most important sources of US criminal law.
The

thesis

first

compares

the

differences

between

the

Continental

and Anglo-American legal system, from which the respective national legal systems
derive. It concludes that the systems differ especially in the sources of law, where
the first mentioned is based on written legislation, while the second derives its law from
judicial decisions and the doctrine of precedent.
The thesis further characterizes the Czech and American legal system, especially with
regard to the role of jurisprudence within it, where it concludes that even in the Czech
legal system the judicial decision are of a certain precedential value, although not
in the sense of the Anglo-American doctrine of precedent.
Subsequently, the thesis focuses on the issue of justification defenses within
the respective jurisdictions, and the related concept of a criminal offense
and mistake-of-fact claims, where it finds that each jurisdiction conceives a criminal
offense differently which impacts their approaches to the issue of defenses.
While the Czech system and the Model Penal Code conceive a justification defense as
negating one of the constituent elements of a criminal offense, the common law treats
the defenses as an external device precluding criminal liability even if all constituent
elements of a criminal offense are proven.
The

thesis

then

analyzes

various

concepts

of

self-defense

under

the above-mentioned jurisdictions and defines the most important differences between
them, where it concludes that these consist mainly of the elements of immediacy,
subsidiarity, proportionality, belief and the mistake-of-fact claims, and other minor
issues such as defense against public officers and automatic defensive devices.
Regarding the issue of immediacy, the Model Penal Code allows the use of force
in self-defense sooner than it is under the common law and Czech law. Regarding
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the issue of subsidiarity, the Czech law, as opposed to the Model Penal Code
and common law, does not require a defender to retreat before the use of defensive force
under any circumstances.
The element of proportionality is then conceived more systematically by
the American criminal law in general which distinguishes between the use of deadly
and non-deadly force, which it further divides into permissible and impermissible use
of force, and provides extremely strict rules for their usage.
The element of belief regarding the necessity of the use of force is the most
lenient under the Model Penal Code which does not require the belief to be reasonable,
a person using the defensive force may not only be negligent in acquiring such belief.
The common law, on the contrary, requires such belief to be reasonable., and if this
requirement is not satisfied, a person is found criminally liable for an intentional
criminal offense. The Czech law then stands in the middle of the above-mentioned
approaches, where although it requires a reasonable belief standard, in the absence
of the element of reasonableness it finds a person criminally liable only for a negligent
criminal offense.
Finally, the thesis proposes possible recommendations de lege ferenda for
the Czech legislation, suggesting the application of the Model Penal Code approach
in the question of immediacy and the overall American approach in the question
of proportionality.
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Abstrakt
Tato práce si klade za cíl vymezit rozdíly mezi pojetím institutu nutné obrany
podle trestního práva České republiky a Spojených států amerických, zhodnotit jejich
praktické dopady a navrhnout možná doporučení de lege ferenda pro českou právní
úpravu. V rámci Spojených států amerických pak práce dále rozlišuje mezi pojetím
nutné obrany podle common law a Modelového trestního zákoníku, který společně
s common law představuje jeden nejvýznamnějších pramenů amerického trestního
práva.
Práce nejprve porovnává rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým
právním systémem, ze kterých právní řády těchto států vychází. V další části práce jsou
pak tyto právní řády blíže charakterizovány, a to především s ohledem na postavení
trestního práva a významu judikatury. Zvláštní pozornost je pak věnována americkému
rozdělení právního řádu na federální a státní, a s ním související problematice
organizace soudnictví a systému závaznosti precedentů mezi jednotlivými články
soudní soustavy. Tato část práce pak také blíže představuje i již výše zmíněný
Modelový trestní zákoník, jenž je kompilací názorů největších amerických odborníků
trestního práva ohledně ideální podoby trestního práva hmotného v USA.
Následně práce přibližuje problematiku okolností vylučujících protiprávnost
v rámci jednotlivých výše uvedených jurisdikcí, jejich charakteristiku, dělení,
a související otázku pojetí trestného činu a skutkového omylu ohledně okolností
vylučujících protiprávnost.
V další části práce jsou pak analyzována různá pojetí nutné obrany podle výše
uvedených jurisdikcí, a to na základě jednotlivých znaků nutné obrany, které trestní
právo těchto zemí stanoví. Těmi jsou v případě common law tvoří: neútočící osoba,
použití síly, důvodné přesvědčení, nezbytnost, bezprostřednost a nezákonné použití síly
jinou osobou. Podobě pak podle Modelového trestního zákoníku: použití síly,
přesvědčení, nezbytnost a nezákonné použití síly jinou osobou. V otázce českého
trestního práva pak jde o přímo hrozící nebo trvající útok, ohrožení zájmu chráněného
trestním zákonem a přiměřenost.
Na základě této analýzy pak práce vymezuje nejzásadnější rozdíly mezi pojetími
nutné obrany podle common law, Modelového trestního zákoníku a českého trestního
práva, a vyvozuje možná doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu.
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Abstract
This thesis aims to define the differences between the concept of self-defense
under the criminal law of the Czech Republic and the United States of America,
to assess their practical implications and propose possible recommendations de lege
ferenda for the Czech legislation. Within the United States, the thesis further
distinguishes between the concept of self-defense under the common law
and the so-called Model Criminal Code, which together with the common law
represents one of the most important sources of US criminal law.
The

thesis

first

compares

the

differences

between

the

Continental

and Anglo-American legal system, from which the respective national legal systems
derive. Next part of the thesis further characterizes the Czech and American legal
system, especially with regard to the status of criminal law and the role of jurisprudence
within it. Particular attention is paid to the division of US legal system into federal and
state, and the related issues of the organization of the judiciary and the system
of precedents between various judicial bodies. This part then further introduces
the aforementioned Model Criminal Code, which presents a compilation of the views
of high-profile experts in the field of criminal law regarding the ideal form of criminal
substantive law in the United States.
Subsequently, the thesis focuses on the issue of defenses within the respective
jurisdictions, their characteristics, classification, and the related concept of a criminal
offense and mistake-of-fact claims.
The

thesis

then

analyzes

various

concepts

of

self-defense

under

the above-mentioned jurisdictions by addressing each and every constituent element
of self-defense provided by the criminal law of these countries. Under the common law,
these consist of: non-aggressor, use of force, reasonable belief, necessity, immediacy
and unlawful use of force by another. Similarly, under the Model Penal Code, these are:
the use of force, belief, necessity, and unlawful use of force by another.
In terms of Czech criminal law: imminent or ongoing attack, a threat to the interest
protected by the Criminal Code and proportionality.
Based on this analysis, the thesis then defines the most important differences
between the concepts of self-defense under the above-mentioned jurisdictions
and propose possible recommendations de lege ferenda to the Czech legislation.
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