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ABSTRAKT 

Okolnosti vylučující trestnost 

305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém 

trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom 

na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních 

státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču-

jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná 

okolnost). 

306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti-

právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po-

stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální 

protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto 

zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor 

z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a 

trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam 

v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 

307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, 

trestní odpovědnost a protiprávnost. Je zkoumána jejich povaha a rozlišeny objektivní 

okolnosti vylučující trestnost (in rem) a subjektivní okolnosti vylučující trestnost (in 

personam). 

308. Poslední část je věnována sporným otázkám krajní nouzi a nutné obraně. 

Zejména je zkoumána problematika případů, které jsou v zahraničních úpravách pojímány 

jako omluvné okolnosti, které vylučující trestnost s účinkem in personam, a ospravedlňu-

jící okolnosti, s účinkem vyloučení trestnosti in rem. Zejména jsou zkoumány dopadu sub-

jektivizace podmínek nutné obrany, které jsou důvodem patrně definitivního opuštění 
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koncepce omluvného astenického excesu. Jiná je situace u krajní nouze. U ní je třeba roz-

lišovat, zda má povahu okolnosti vylučující protiprávnost nebo jen subjektivní trestní od-

povědnosti. Zkoumány jsou přitom i další otázky krajní nouze a nutné obrany. Zvláště je-

jich vztah napříč právními odvětvími. 
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