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ÚVOD 

1. Název  práce  může  vyvolávat  pochybnosti  o  své  správnosti.  Obecně  se  v  českém  

právním  prostředí  totiž  hovoří  pouze  o  okolnostech  vylučujících  protiprávnost.1  Ty  jsou  

chápany  jako  negativní  podmínky  trestní  odpovědnosti,  za  nichž  nelze  skutek,  který  

jinak  vykazuje  všechny  znaky  trestného  činu,  kvalifikovat  jako  trestný  čin,  a  proto  

nelze  dané  jednání  ani  postihnout  trestem.  Důvodem  k  tomu  je,  že  chybí  obligatorní  

znak  trestného  činu  –  jeho  protiprávnost. 

2. Okolnosti  vylučující  protiprávnost  patří  mezi  nejpraktičtější  instituty  trestního  

práva  vůbec.  Jejich  prostřednictvím  se  s  trestním  právem  může  setkat  každý  i  jinak  

bezúhonný  občan.  Bez  jejich  existence,  resp.  jejího  uznání  by  trestní  právo  těžko  

mohlo  být  spravedlivým  nástrojem  společnosti  účinně  potírajícím  kriminalitu.  Neboť  

by  trestalo  i  jednání,  která  jsou  pozitivním  právem  na  jiném  místě  dovolena  nebo  

dokonce  přikázána,  případně  by  z  jednotlivců  činilo  pouhé  objekty  nebo  pozorovatele  

nespravedlivého  násilí  či  jiného  nebezpečí  pro  společenské  hodnoty  odkázané  na  

pomoc  státu  i  v  takovém  případě,  kdy  se  jí  nelze  prakticky  dovolat. 

3. Správné  posuzování  okolností  vylučujících  protiprávnost,  jejich  zakotvení  v  

legislativě,  jakož  i  náležitá  aplikace  a  výklad  prováděné  právní  praxí  tak  ovlivňují  

nejen  společnost  jako  takovou.  Mají  i  podstatný  vliv  na  kvalitu  života  jednotlivců  

(třeba  už  jenom  pocitem,  že  se  nemusejí  bát  se  bránit  nebo  vykonávat  svá  práva  s  

běžnou  opatrností)  a  posilují  princip  právní  jistoty. 

4. Jakkoli  je  ochrana  nejdůležitějších  zájmů  společnosti  vlastním  smyslem  exis-

tence  trestního  práva,  trestání  každého  jednání  způsobujícího  ohrožení  či  porušení  

                                                        
1 Srov. k tomu vedle marginální rubriky u třetí hlavy první části trestního zákoníku (§ 28 až 32) i názvy 

příslušných kapitol v současných učebnicích trestního práva hmotného: Šámal et al. (2016, kapitola IX) a 

Jelínek et al. (2016, kapitola XI). Jinak ovšem kolektiv především brněnských autorů okolo Vladimíra Kra-

tochvíla (Kratochvíl et al., 2012, hlava II, kapitoly 5 a 9). 
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právem  chráněných  hodnot  by  z  trestního  práva  činilo  povýtce  nespravedlivý  a  

primitivní  mechanismus.  V  konečném  důsledku  by  takové  uspořádání  muselo  vést  

buď  k  naprosté  devalvaci  trestního  práva  jakožto  nástroje  směřujícího  k  eliminaci  

nejhorších  protispolečenských  skutků,  anebo  k  ochromení  základního  fungování  spo-

lečnosti.  Sama  okolnost,  že  se  určité  jednání  nepříznivě  dotýká  některé  z  chráněných  

hodnot,  ještě  totiž  neznamená,  že  toto  jednání  není  ve  výsledku  společensky  pro-

spěšné.  Poškození  jednoho  chráněného  statku  může  být  vyváženo  záchranou,  či  

dokonce  vytvořením  jiného.  V  deliktním  právu  je  třeba  rozřešit,  jak  naložit  s  jedná-

ními  vyvolávajícími  takto  dvojznačné  důsledky  (z  jedné  strany  škodí,  z  druhé  přinášejí  

prospěch).2 

5. Jedno  z  možných  řešení  představují  právě  okolnosti  vylučující  protiprávnost.  Ty  v  

sobě  vždy  obsahují  pravidlo  pro  řešení  konfliktu  mezi  dvěma  (či  více)  právními  

hodnotami,  kdy  jedna  musí  být  obětována  ve  prospěch  druhé  (ostatních).  V  okol-

nostech  vylučujících  protiprávnost  jsou  tak  normovány  typické  situace,  kdy  jednání  

jinak  naplňující  znaky  trestného  činu  nevede  k  trestní  odpovědnosti  jednajícího.  

Tohoto  výsledku  se  dosahuje  tak,  že  se  danému  jednání  odnímá  jeho  protiprávnost.  

V  platném  právu  s  sebou  ovšem  nedostatek  protiprávnosti  nese  i  další  důsledky:  vedle  

trestní  odpovědnosti  totiž  zásadně  vylučuje  i  soukromoprávní  odpovědnost  a  zne-

možňuje  odvracet  toto  jednání  za  podmínek  nutné  obrany. 

6. Provázanost  důsledků  spojených  s  vyloučením  protiprávnosti  nicméně  vyvolává  

pochybnosti  o  vhodnosti  takového  paušálního  řešení  pro  všechny  případy.  To  je  

zvláště  vidět,  klade-li  se  do  roviny  vyloučení  trestní  odpovědnosti  (jejíž  podstatou  

je  uložení  trestu  nebo  jiné  trestněprávní  sankce)  s  vyloučením  soukromoprávní  od-

povědnosti  (kde  se  jedná  o  imputaci  škody  některému  z  dotčených  subjektů).  Pro-

tiprávnost  jednání  toho,  kdo  poničil  vrata  utíkaje  před  býkem,  kterého  předtím  z  

nerozvážnosti  vydráždil  k  útoku,  vylučuje  trestněprávní  ustanovení  o  krajní  nouzi.  

                                                        
2 Z hlediska trestního práva k tomu pobízí už sám princip subsidiarity trestní represe. 
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Stěží  by  však  stejnou  cestou  měla  být  rovněž  vyloučena  jeho  povinnost  k  náhradě  

škody  za  poškozená  vrata.3 

7. Na  příkladu  krajní  nouze  lze  ilustrovat  i  to,  že  ani  případy,  kdy  by  měla  krajní  

nouze  zakládat  beztrestnost,  se  nutně  nekryjí  s  těmi,  kdy  by  mělo  být  nepřípustné  

legálně  odvracet  jednání  v  krajní  nouzi  podniknuté.  Připouští-li  se  k  záchraně  více  

lidských  životů  obětovat  v  krajní  nouzi  život  jednoho  člověka,  nemělo  by  to  ještě  

znamenat  povinnost  onoho  jednoho  nebránit  se  svému  usmrcení  (ani  tlustý  člověk  

není  povinen  opustit  jediné  zbylé  prkno  z  potopené  lodi,  aby  se  pomocí  něj  zachránili  

dva  hubení). 

8. Zatímco  řešení  prvního  z  právě  uvedených  případů  (s  poničenými  vraty)  lze  

přenechat  civilistice,  pro  druhý  z  nich  (případ  usmrcení  v  krajní  nouzi)  je  třeba  

hledat  východisko  v  trestním  právu.  Uspokojivého  výsledku  při  tom  nelze  dosáhnout  

bez  rozpletení  jednotlivých  důsledků  navázaných  na  vyloučení  protiprávnosti. 

9. Prvotním  úkolem  této  práce  tak  je  nalézt,  prozkoumat  a  vymezit  ty  okolnosti  

vylučující  trestní  odpovědnost,  které  zároveň  nemají  za  následek  popření  možnosti  ostatních  

osob  beztrestně  odvracet  jednání  za  nich  podniknuté.  Tyto  okolnosti  představují  v  rámci  

okolností  vylučujících  trestní  odpovědnost  (v  širším  slova  smyslu)  jistý  protiklad  k  

okolnostem  vylučujícím  protiprávnost  (a  je  možno  je  nazvat  jako  okolnosti  vylučující  

trestní  odpovědnost  v  užším  smyslu).  Zkoumat  jeden  druh  okolností  proto  nelze  bez  

náležitého  vytyčení  rozdílů  oproti  druhým.  Předložená  práce  tedy  zkoumá  základní  

vlastnosti,  předpoklady  a  důsledky  jak  okolností  vylučujících  trestní  odpovědnost,  

tak  okolností  vylučujících  protiprávnost.  Přitom  se  v  této  práci  není  možno  vyhnout  

rozboru  některých  obecnějších,  nicméně  pro  další  úvahy  rozhodujících  otázek,  které  

se  dotýkají  povahy  protiprávnosti  a  jejího  postavení  v  systému  (trestně)právní  odpo-

vědnosti. 

                                                        
3 Tento hypotetický příklad je vypůjčen od Jaromíra Sedláčka (viz Sedláček, 1947, s. 35). 
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10. Studované  otázky  by  měly  být  podrobeny  i  historickému  a  mezinárodnímu  

srovnání.  Z  hlediska  historické  komparace  se  přihlíží  k  dějinnému  vývoji  práva  platného  

v  českých  zemích  od  roku  1900;  jen  výjimečně  jsou  brány  na  zřetel  předpisy,  soudní  

rozhodnutí  či  literární  práce  starší. 

11. Těžištěm  při  srovnání  se  zahraničními  úpravami,  soudními  rozhodnutími,  jakož  

i  názory  zahraničních  odborníků  jsou  oblasti  anglo-amerického  práva  (s  důrazem  na  

právo  Spojených  států  amerických)  a  práva  německy  mluvících  zemí  (počítaje  v  to  

kromě  Německa  i  Rakousko  a  Švýcarsko).  Práce  se  nevyhýbá  ani  srovnání  s  dalšími  

právními  řády:  zejm.  právem  polským,  slovenským,  francouzským,  italským,  rumun-

ským  nebo  švédským;  byť  z  pochopitelných  důvodů  budou  odkazy  na  ně  méně  časté  

a  zaměřené  na  konkrétní  otázky.  Podstatné  části  zahraničních  norem  včetně  překladu  

(českého,  příp.  anglického)  jsou  přiloženy  na  konci  této  práce. 

12. Co  se  týče  systematiky,  první  část  vymezuje  tři  stěžejní  pojmy  pro  téma  této  

práce:  trestnost,  trestní  odpovědnost  a  protiprávnost.  U  pojmu  protiprávnosti  se  

podrobně  zabývá  jednotlivým  možným  významům  tohoto  pojmu  a  jejím  místem  v  

systému  trestního  práva  a  znaků  trestného  činu. 

13. Druhá  část  je  věnována  obecně  negativním  skutečnostem  –  okolnostem  vylu-

čujícím  trestnost,  trestní  odpovědnost  a  protiprávnost. 

14. V  třetí  části  je  pojednáno  o  vybraných  otázkách  dvou  nejfrekventovanějších  

okolností  vylučujících  protiprávnost:  krajní  nouze  a  nutné  obrany. 

15. Závěrem  se  sluší  učinit  vysvětlivku  k  poznámkovému  aparátu,  který  odpovídá  

české  normě,4  ale  z  důvodu  přehlednosti  je  se  souhlasem  školitele  upraven  po  vzoru  

tzv.  harvardského  systému.  Citace  obsahuje  pouze  jméno  autora,  rok  vydání  a  zpra-

vidla  ještě  číslo  strany.  Zjednodušený  systém  je  umožněn  tím,  že  práce  cituje  pouze  

                                                        
4 ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 
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díla  uvedená  v  přiloženém  seznamu  literatury.  Ten  je  srovnán  abecedně  podle  pří-

jmení  prvního  autora  (hlavní  kritérium)  a  dále  podle  roku  vydání  (druhé  kritérium).  

Vyšlo-li  v  témže  roce  od  stejného  autora  více  prací,  jsou  odlišeny  malými  písmeny  

následujícími  za  rokem  vydání  (např.  2003a  a  2003b).  U  častěji  citovaných  kolek-

tivních  děl  (zejm.  učebnic  a  komentářů)  je  –  pokud  možno  –  uveden  i  autor  citované  

pasáže,  a  to  po  způsobu  německého  citačního  úzu:  nejprve  je  uveden  autor  celého  

díla  a  za  lomítkem  („/“)  je  uveden  autor  příslušného  textu,  je-li  odlišný  od  hlavního  

autora  (uvedeného  před  lomítkem). 
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ČÁST 1. 

PROTIPRÁVNOST,  TRESTNÍ  

ODPOVĚDNOST  A  

TRESTNOST 

16. Esenciální  význam  pro  téma  této  práce  mají  tři  právní  pojmy:  trestnost,  trestní  

odpovědnost  a  protiprávnost  a  rozlišení  mezi  nimi.  Jen  jeden  z  nich  (trestní  odpověd-

nost)  je  v  nauce  trestního  práva  ustálen  natolik,  že  by  bylo  možno  rovnou  citovat  

jeho  všeobecně  přijímanou  definici  a  s  ní  vystačit  pro  potřeby  této  práce.  Pro  další  

práci  se  všemi  těmito  pojmy  a  jejich  protiklady  (v  podobě  jejich  vyloučení)  je  však  

nutné  říci  dopředu,  co  se  jimi  v  této  práci  rozumí  a  jaký  obsah  je  jim  přikládán. 

17. Pojem  trestnosti  je  v  platném  právu  používán  v  souvislosti  s  pravidly  o  pů-

sobnosti  trestních  zákonů,  zejména  časové.  Trestní  zákoník  jej  užívá  hned  v  prvním  

paragrafu  při  stanovení  zákazu  retroaktivity.  Formuluje  jej  tak,  že  „čin  je  trestný,  

jen  pokud  jeho  trestnost  byla  zákonem  stanovena  dříve,  než  byl  spáchán“.  Ve  stejné  

souvislosti  pojem  trestnosti  činu  používali  i  předchozí  trestní  kodexy  (§  16  odst.  1  

TZ  1961,  §  12  odst.  1  TZ  1950).  To  ovlivnilo  vnímání  tohoto  pojmu  a  jeho  definici.  

Protože  pro  účely  aplikace  těchto  předpisů  nešlo  o  vymezení  pojmu  trestnosti  jako  

znaku  činu  spočívajícího  v  tom,  že  je  trestným  činem,  a  to  jej  odlišuje  od  jiných  

jednání  (vlastnost/esence  trestnosti  činu),  ale  o  vymezení  kritéria  pro  výběr  zákon-

ných  ustanovení,  která  se  budou  u  daného  činu  aplikovat  ve  znění  účinném  v  době  

spáchání,  aby  byl  respektován  zákaz  retroaktivity  přísnějšího  zákona.  Proto  je  v  této  

souvislosti  pojem  trestnosti  vykládán  poměrně  široce:  jako  „možnost,  že  pachatel  

bude  pro  určitý  trestný  čin  odsouzen,  tj.  po  zažalování  bude  pro  tento  trestný  čin  
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uznán  vinným  a  uložen  mu  trest  či  jiná  trestní  sankce“5  či  jako  „všechny  podmínky  

relevantní  pro  výrok  o  vině  i  o  trestu,  popř.  ochranném  opatření“.6 

18. Vedle  toho  je  pojem  trestnosti  užíván  i  mimo  souvislost  s  působností  trestních  

zákonů,  a  to  tak,  že  jeho  smyslem  je  vystižení  esence,  která  z  činu  dělá  čin  trestný  

(kriminální).  Podíváme-li  se  do  trestního  zákoníku  a  do  literatury,  můžeme  najít  dva  

významy  tohoto  pojmu.  První  je  formální  a  v  adjektivní  podobě  jej  obsahuje  sama  

definice  trestného  činu  v  trestním  zákoníku.  V  ust.  §  13  odst.  1  TZ  je  trestný  čin  

vymezen  jako  protiprávní  čin,  který  trestní  zákon  označuje  za  trestný  a  který  vykazuje  

znaky  uvedené  v  takovém  zákoně.  Formální  význam  navazuje  na  zásadu  zákonnosti  

(nullum  crimen  sine  lege),  podle  níž  jen  (trestní)  zákon  stanoví,  které  jednání  je  

trestným  činem  (čl.  39  Listiny  a  §  12  odst.  1  TZ).  Z  hlediska  formální  trestnosti  je  

podstatou  trestného  činu  formální  akt  –  jeho  prohlášení  (označení)  za  trestné  for-

málním  pramenem  práva  –  zákonem.7  Druhý  význam  trestnosti  je  materiální.  Ten  

se  zaměřuje  na  to,  jaké  pojmové  znaky  či  vlastnosti  činí  trestný  čin  trestným  (kri-

minálním)  bez  ohledu  na  to,  zda  je  zákonodárcem  prohlášen  za  trestný  čin  nebo  

nikoli,  tedy  bez  ohledu  na  to,  zda  je  trestný  i  formálně.  Tyto  znaky  vycházejí  z  

účelu  trestního  práva,  kterým  je  ochrana  nejvýznamnějších  hodnot  společnosti,  kdy  

již  k  tomu  nepostačují  jiné  společenské  prostředky.  Materiální  trestnost  tedy  spočívá  

v  subsidiární  ochraně  důležitých  hodnot  společnosti.8 

                                                        
5 Rt 11/1991 nebo Šámal et al. (2012, § 2, s. 46). 

6 Novotný, Oto et al. (2007, s. 132) a Šámal (2012, § 2, s. 46–47). 

7 Tak i Kallab (1935, s. 31). 

8 Roxin (2006, s. 14): „subsidiärer Rechtsgüterschutz“. Podobně Kratochvíl et al. (2012, s. 217): 

„primárním základem trestnosti [je] takový charakter a stupeň materiální stránky […] činu, který jej po-

souvá do kategorie činů soudně trestných […] jeho společenská škodlivost si žádá reakci právě a jen pro-

středky trestního práva“. Zvýraznění převzato z původního textu. Kallab (1935, s. 31) materiální význam 

trestnosti (trestuhodnost) chápal jako mimoprávní pojem oboru etického nebo politického, jehož aplikace 



 

 

 
protiprávnost,  trestní  odpovědnost  a  

trestnost 8 

 

19. Lze  se  setkat  s  tím,  že  je  trestnost  spojována  s  osobou  pachatele.9  Na  základě  

toho  je  tedy  možno  rozlišovat  trestnost  ve  smyslu  objektivním  (trestnost  činu,  in  

rem)  a  subjektivním  (trestnost  pachatele,  in  personam).  Trestnost  pachatele  neozna-

čuje  nic  jiného,  než  to,  že  pachatel  za  čin  odpovídá,  tj.  jeho  trestní  odpovědnost. 

20. Trestní  odpovědnost  vyjadřuje  sekundární  povinnost  pachatele  nést  následky  

porušení  primární  povinnosti,  na  které  je  trestní  odpovědnost  navázána.  Korelátem  

této  sekundární  povinnosti  je  trestní  oprávnění  státu  (ius  punendi).10  Základem  trestní  

odpovědnosti  je  spáchání  skutku,  který  má  všechny  znaky  trestného  činu.  Podle  

trestního  zákoníku  trestný  čin  zakládá  naplnění: 

(1) obecných  znaků:  (a)  fyzická  osoba,11  (b)  věk  vyšší  15  let  a  (c)  příčetnost;12 

(2) typových  znaků,  tj.  znaků  skutkové  podstaty,  charakterizujících:  (a)  objekt,  

(b)  objektivní  stránku,  (c)  subjekt  a  (d)  subjektivní  stránku; 

(3) protiprávnosti. 

21. Protiprávnost  je  tedy  jedním  z  obligatorních  znaků  trestného  činu.  Je  sporné,  

kam  ji  v  soustavě  trestní  odpovědnosti  zařadit:  zda  v  ní  figuruje  jako  obecný  znak,  

či  jako  znak  skutkové  podstaty.  Učebnice  z  dob  platnosti  trestního  zákona  z  roku  

                                                        
de lege lata představuje zásah do občanské svobody. Nám však zatím nejde o způsob, jakým má být tento 

pojem používán, ale jen o jeho vymezení. 

9 Např. § 29 odst. 3 v nepřijatém vládním návrhu trestního zákoníku z roku 2004. Šámal (2006, s. 

66). 

10 Hendrych et al./Kratochvíl (2009, heslo: „trestní odpovědnost“). 

11 Stranou je ponechána trestní odpovědnost právnických osob, která je postavena na odlišném sys-

tému znaků. Z hlediska této práce není podstatné, zda je pachatelem fyzická či právnická osoba. 

12 V teorii nepanuje jednota, zda je samostatným znakem též dostatečná rozumová a mravní vyspělost 

mladistvého (Jelínek et al., 2016, s. 138–139; Šámal et al./Novotný, Otto, 2016, s. 91 a 93), nebo zda jde 

o zvláštní podmínku příčetnosti – tzv. podmíněnou příčetnost (Šámal et al., 2016, s. 440–441). 
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1961  vycházely  takřka  jednotně  z  toho,  že  protiprávnost  je  součástí  skutkové  pod-

staty.13  Naproti  tomu  současné  učebnice  zpravidla  činí  přesný  opak:  pojímají  proti-

právnost  jako  obecný  znak  trestného  činu  mimo  znaky  skutkové  podstaty.14  Názorová  

jednota  však  v  současné  teorii  nepanuje,  objevují  se  práce,  které  protiprávnost  řadí  

mezi  znaky  skutkové  podstaty.15  Řešení  této  otázky  závisí  na  vyjasnění  pojmu  proti-

právnosti.  Vzdor  přímočaré  etymologii  (proti  právu)  může  protiprávnost  vyjadřovat  

pokaždé  něco  jiného,  podle  toho: 

(a) je-li  vnímána  jako  jev,  nebo  jako  vlastnost  určitého  jevu; 

(b) k  čemu  ji  lze  vztahovat  (co  je  jejím  předmětem); 

(c) co  je  jejím  kritériem. 

22. Na  rozdíl  od  části  zejména  civilistické  literatury16  protiprávnost  v  této  práci  

neoznačuje  událost,  která  odporuje  právu  (protiprávní  úkon),  ale  jen  onu  vlastnost  –  

bytí  v  rozporu  s  právem  (protiprávní).17 

1.1 

Předmět  protiprávnosti 

23. Předmětem  protiprávnosti  se  mají  na  mysli  jevy,  které  můžeme  z  hlediska  

právního  řádu  hodnotit  buď  (1)  jako  právu  odporující  (protiprávní),  nebo  (2)  jako  

právu  odpovídající  („právní“  či  legální).   

                                                        
13 Říha (2002, s. 23), Jelínek et al. (2006, s. 129, 130 a 135), Novotný, Oto et al. (2007, s. 122) s 

poukazem na další straně (123), že je toto zařazení sporné. 

14 Jelínek et al. (2016, s. 138), Šámal et al./Novotný, Oto (2016, s. 91–92). 

15 Šámal (2011, s. 741–748). Podobně i Kratochvíl et al. (2012, s. 215). 

16 Kupř. Bejček et al. (2007, s. 105–106), Fiala et al./Psutka (2009, § 420). 

17 Srov. z německé teorie převzaté pojmy bezpráví (stav, konání) a bezprávnost/protiprávnost (vlast-

nost tohoto stavu). Viz Kallab (1911, s. 107), Veselá (1933, 322). 
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24. Není  sporu,  že  lze  právem  poměřovat  lidské  jednání.  Protiprávním  jednáním  

je  takový  projev  lidské  vůle,  který  odporuje  objektivnímu  právu.  Jednající  porušuje  

jemu  uloženou  povinnost.  Jedná  jinak,  než  mu  právní  řád  přikazuje,  nebo  jedná  

způsobem,  který  právní  řád  zakazuje. 

25. Některé  současné  učebnice  teorie  práva  rozlišují  i  protiprávní  stavy.18  Za  ty  

označují  právně  relevantní  skutečnosti  nezávislé  na  vůli  člověka,  které  jsou  v  rozporu  

s  objektivním  právem.  Není  však  zřejmé,  jakým  způsobem  se  určitý  stav  jako  na  

lidské  vůli  nezávislá  skutečnost  dostane  do  rozporu  s  právním  řádem.  Právní  řád  je  

souborem  norem  regulujících  lidské  jednání  tím,  že  stanovují,  co  se  smí  (co  je  

subjektivním  právem)  a  co  se  musí/nesmí  (co  je  povinností/zákazem).19  Jak  však  do  

právního  řádu  zapadají  protiprávní  stavy?  Řekne-li  se,  že  určitý  stav  je  zakázaný  

(např.  povodní  poškozený  majetek),  jaký  důsledek  to  má  z  hlediska  objektivního  

práva  coby  regulačního  nástroje?  Jak  právem  regulovat  mimovolní  události?  Objek-

tivní  právo  jakožto  soubor  určitých  idejí  není  skutečností  existující  ve  fyzickém  světě.  

Z  povahy  věci  tedy  nemůže  řídit  chování  (pohyb)  fyzických  objektů  přímo.  Může  

pouze  působit  na  lidskou  vůli,  na  lidské  rozhodování.  Příkaz  či  zákaz  vtělený  do  

právní  normy  může  regulovat  pouze  svobodnou  lidskou  vůli  v  tom  smyslu,  že  ta  se  

rozhodne  vykonat  určitý  pohyb  jí  ovládaného  svalu,  nebo  se  takového  pohybu  zdržet.  

Jiné  děje  lze  opět  regulovat  jen  prostřednictvím  lidské  vůle  tím,  že  se  požaduje  

určitý  typ  rozhodnutí,  které  spočívá  v  tom,  zda  učinit  určitý  svalový  pohyb  či  nikoli.  

Stěží  tak  může  nějaká  událost  neodvislá  od  lidské  vůle  odporovat  právnímu  příkazu  

či  zákazu.  Z  jejich  povahy  tak  žádné  stavy  nelze  důsledně  označit  za  protiprávní.  Z  

pohledu  práva  mohou  být  stavy  a  jiné  mimovolní  události  pouze  podmínkou  vzniku  

určitých  práv  či  povinností  či  cíleným  výsledkem.  Např.  vznik  škody  je  podmínkou  

                                                        
18 Boguszag et al. (2001, s. 115 a 120–121) nebo Gerloch (2013, s. 147 a 150). 

19 Srov. Hendrych et al./Gerloch (2009, heslo „právo“), Jescheck – Weigend (1996, s. 233) 

nebo Roxin (2006, s. 601). 
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pro  vznik  povinnosti  určité  osoby  k  jejímu  odčinění  a  o  protiprávnosti  nelze  vůbec  

uvažovat.20 

26. Zvláštní  pozornost  v  této  souvislosti  zaslouží  držba  (possessio).  Držba  není  

právním,  ale  faktickým  stavem,21  který  je  korelátem  určitého  práva,  typicky  práva  

vlastnického.  Držitelem  je  ten,  kdo  vykonává  obsah  určitého  práva,  jako  by  mu  

patřilo.  Teprve  s  tímto  faktickým  stavem  jsou  spojena  určitá  (držební)  práva.22  

Povaze  držby  odpovídá  i  žalobní  ochrana  –  držbu  chrání  zvláštní  tzv.  posesorní  

žaloby,  při  nichž  se  nezkoumá  právní  titul,  ale  toliko  skutečnosti  rozhodné  pro  

uchopení  držby.  Občanský  zákoník  z  roku  1964  rozlišoval  držbu  na  oprávněnou  a  

neoprávněnou.23  Z  toho  jako  by  se  podávalo,  že  držbu  (určitý  faktický  stav)  právně  

hodnotil  z  hlediska  jejího  souladu,  nebo  naopak  nesouladu  s  právem.  Bližší  pohled  

však  ukazuje,  že  tomu  tak  nebylo.  Kritériem,  podle  něhož  se  držba  takto  odlišovala,  

totiž  nebyla  její  (proti)právnost,  ale  dobrá  víra  držitele.24  Držba  dobrověrného  i  

zlověrného  držitele  zůstávala  (právem  chráněným)  faktickým  stavem  a  podléhala  

stejné  právní  ochraně  (cestou  ochrany  pokojného  stavu  dle  §  5  OZ  1964).  Odlišná  

byla  jen  práva  či  povinnosti  držitele,  která  plynula  dobrověrnému  nebo  naopak  

zlověrnému  držiteli.25  Držba  jako  taková  (faktický  stav)  však  ani  v  jednom  případě  

                                                        
20 Tak i Eliáš et al. (2008, § 420, s. 794). 

21 Randa – Šikl (1890, s. 6, 7, 14). 

22 Randa – Šikl (1890, s. 7). — Část teorie považuje i držbu za právo. Tomu však neodpovídají 

způsoby jejího nabývání a pozbývání, které mají faktický charakter, a nebylo by možné udržet její jednotný 

pojem.  

23 Toto rozlišení bylo zavedeno první velkou porevoluční novelou provedenou zákonem č. 509/1991 

Sb. Až do roku 1983 (do účinnosti novelizačního zákona č. 131/1982 Sb.) občanský zákoník z roku 1964 

držbu vůbec neznal. 

24 Ust. § 130 odst. 1 OZ 1694. 

25 Srov. práva oprávněného držitele v ust. § 130 odst. 2 a 3 a § 134 OZ 1964 a neoprávněného držitele 

v ust. § 131 OZ 1964. 
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nebyla  ani  v  souladu  s  právem  ani  právu  neodporovala  (není  vyloučeno,  aby  neo-

právněný,  tedy  zlověrný,  držitel  byl  ten,  kdo  je  ve  skutečnosti  oprávněným  z  drže-

ného  práva,  a  na  druhé  straně  ani  oprávněnému,  tedy  dobrověrnému,  držiteli  nemusí  

svědčit  právo,  které  drží).  Názvosloví  nového  občanského  zákoníku  je  odlišné  a  jeho  

kategorizace  členitější:  upravuje  držbu  řádnou  (založenou  na  řádném  titulu),  poctivou  

(dobrověrnou)  a  pravou  (nenabytou  nepravým  způsobem).26  Žádné  z  těchto  členění  

nenaznačuje  možné  hodnocení  držby  z  hlediska  jejího  souladu  či  rozporu  s  objektiv-

ním  právem. 

27. Tato  práce  vychází  z  naznačeného  úzkého  (monistického)  pojetí  protipráv-

nosti,  jejímž  předmětem  jsou  toliko  projevy  lidské  vůle  (jednání).  Jiné  jevy  mezi  

předměty  protiprávnosti  neřadí,  jakkoli  by  to  mohlo  být  z  hlediska  zaměření  práce  

výhodné  (např.  označovat  za  protiprávní  nebezpečí,  které  zakládá  stav  krajní  nouze). 

28. V  souvislosti  s  vymezením  předmětu  protiprávnosti  dlužno  zmínit  ještě  jednu  

kategorizaci.  Po  vzoru  německé  právní  teorie  rozlišuje  část  české  nauky  protiprávnost  

v  jednání  a  protiprávnost  v  následku.27  Základ  dělení  spočívá  nikoli  v  předmětu  

protiprávnosti  –  tím  je  vždy  jednání,  ale  v  tom,  z  čeho  lze  dovodit,  že  jednání  je  

protiprávní.  Nauka  o  protiprávnosti  v  následku  vychází  z  nežádoucích  následků  a  za  

protiprávní  prohlašuje  jednání,  které  způsobuje  určitý  nechtěný  následek,  není-li  

výjimečně  jednání  dovoleno.  Naproti  tomu  nauka  o  protiprávnosti  v  jednání  se  

zaměřuje  na  příkazy  či  zákazy  určitého  způsobu  jednání.  Protiprávní  je  podle  ní  

jednání,  které  těmto  příkazům  odporuje.28 

                                                        
26 Srov. ust. § 991–993 NOZ. 

27 Říha (2002, s. 34), Petrov (2007), Hulmák et al./Bezouška (2014, § 2910, s. 1544–5). Kriticky 

Melzer (2002, s. 266–7). 

28 Taktéž Kallab (1911, s. 110). 
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1.2 

Kritéria  protiprávnosti 

29. Vývoj  právní  nauky  ukazuje,  že  na  protiprávnost  lze  hledět  z  několika  úhlů  

pohledu,  zpravidla  se  vyskytujících  v  párových  pojmech.  Lze  rozlišovat  protiprávnost: 

(a) formální  a  materiální, 

(b) ve  smyslu  porušení  subjektivního  práva  nebo  objektivního  práva 

(c) objektivní  a  subjektivní. 

Volba  jednoho  nebo  druhého  kritéria  může  mít  významné  důsledky  z  hlediska  jed-

notlivých  rolí,  které  protiprávnost  hraje  v  systému  deliktního  práva.  Zmíněná  členění  

budou  následně  rozebrána  z  hlediska  jejich  významu  a  důsledků  v  následujících  

pododdílech. 

1.2.1 

Formální  vs.  materiální  protiprávnost 

30. Jedním  z  nejvýznamnějších,  a  přitom  obtížně  pochopitelných,  je  rozlišování  

mezi  formální  protiprávností  a  materiální  protiprávností. 

31. Užívá-li  se  termínu  protiprávnost  bez  dalších  přívlastků,  zpravidla  se  má  na  

mysli  formální  protiprávnost.  Rozumí  se  jí  rozpor  lidského  jednání  s  právem  jakožto  

souborem  norem  (příkazů  či  zákazů  určitého  lidského  jednání).29  Proto  se  někdy  

označuje  jako  protinoremnost.30  Formální  protiprávnost  je  pojmově  dvoučlennou  

                                                        
29 Jescheck – Weigend (1996, s. 233), Roxin (2006, s. 601). K tomu srov. modality normativnosti, 

viz Gerloch (2013, s. 31–33). 

30 Olšar (1940, s. 41), Solnař (1972, s. 83), Šámal (2011, s. 742), Jelínek et al. (2016, s. 131).  
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veličinou  –  nabývá  jen  dvou  hodnot:  buď  určité  jednání  (1)  je  v  souladu  s  právem,  

anebo  (2)  mu  odporuje.31 

32. Materiální  protiprávnost  naproti  tomu  značí  rozpor  s  právem  jakožto  souborem  

hodnot.  Právo  je  systém  chránící  určité  hodnoty.32  Jednání,  které  narušuje  tyto  

hodnoty,  je  s  ním  materiálně  v  rozporu.  Jedním  slovem  by  tedy  bylo  možno  mate-

riální  protiprávnost  nazvat  protihodnotnost.33  Je-li  určité  jednání  v  rozporu  s  hodno-

tami  dané  společnosti,  lze  ho  označit  za  společensky  škodlivé  (škodlivé  z  hlediska  

hodnot  společnosti).  Naopak  soulad  s  právními  hodnotami  poukazuje  na  jeho  spole-

čenskou  prospěšnost.34 

1.2.1.1 

Různý  význam  pojmu  materiální  protiprávnosti 

33. Tak  jednoduché  to  však  s  materiální  protiprávností  není.  Přeneseně  o  ní  platí  

aforismus,  který  Vladislav  Čermák  kdysi  pronesl  o  pojmu  (subjektivního)  práva:  že  

se  svou  historií  řadí  k  „pojmům  potulným  a  povětrným“,35  jejichž  obsah  není  dosud  

dobře  ustálen  a  jimž  různí  autoři  přikládají  rozdílný  význam.  Podaný  popis  materiální  

protiprávnosti  tak  sice  vypadá  úhledně,  ale  vyžaduje  zodpovězení  řady  sporných  

otázek. 

                                                        
31 Fuchs (2008, s. 79). 

32 Fuchs (2008, s. 1) označuje právní řád jednak jako systém norem (Normensystem) a jednak jako 

systém hodnot (Wertordnung). Podle Eliáše (2014, s. 1019) je právo především hodnotový systém, přičemž 

„bez hodnot, jimž přikládá váhu, [by bylo] jen bezobsažnou změtí formálních pravidel.“ 

33 Srov. německý pojem Wertwidrigkeit. Viz např. Seiler (2011, s. 104), Wessels – Beulke (2012, 

s. 105). 

34 Srov. ust. § 31 odst. 1 TZ, které hovoří o „společensky prospěšném výsledku“. 

35 Čermák (1932, s. 696). 
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34. Ve  shora  naznačeném  smyslu  materiální  protiprávnost  jako  útok  na  právem  

chráněné  hodnoty  původně  definoval  Franz  von  Liszt,36  který  tento  pojem  zavedl  ve  

své  učebnici  německého  trestního  práva  z  roku  1899.37  Postupem  času  se  v  nauce  

trestního  práva  objevily  další  definice,  které  pojem  různě  posouvají  nebo  doplňují  o  

další  znaky.  Sám  Liszt  v  pozdějších  vydáních  své  učebnice  vymezuje  materiální  

protiprávnost  pomocí  dvou  prvků:  (i)  porušení  či  ohrožení  právní  hodnoty,  které  

(ii)  odporuje  účelu  právního  řádu.38 

35. Obě  Lisztovy  definice  se  přenesly  do  české  trestněprávní  nauky.  Jako  první  

v  našich  podmínkách  o  materiální  protiprávnosti  –  kriticky  –  psal  v  roce  1907  

Jaroslav  Kallab.39  Stejně  jako  později  např.  Jarmila  Veselá,40  vycházel  z  původní,  

jednočlenné  Lisztovy  definice  (porušení  zájmů  chráněné  zákonem).  Druhou,  dvou-

člennou  definici  (porušení  právních  hodnot  +  rozpor  s  účely  právního  řádu)  převzal  

později  Erich  Olšar.41  Ten  ji  –  po  vzoru  vyvinuvší  se  nauky42  –  výslovně  váže  na  

sociální  škodlivost  jednání.43  Podobným  způsobem  –  jakožto  projev  asociálnosti  či  

                                                        
36 Liszt (1900, s. 118). 

37 Poprvé se pojem materiální protiprávnosti objevil v 9. vydání Lisztovi učebnice z roku 1899 (Hei-

nitz, 1969, s. 39). 

38 Liszt (1905, s. 139–140). 

39 Kallab (1907, s. 3–4). Kallab byl Lisztovým žákem, v letech 1904–5 u něj absolvoval studijní pobyt 

na berlínské univerzitě (Jablonický, 2011, s. 910). Totéž pojetí materiální protiprávnosti Kallab prezen-

tuje i ve svých pozdějších pracích, viz Kallab (1911, s. 121–2) a Kallab (1935, s. 31 a 128). 

40 Veselá (1933, s. 333). 

41 Olšar (1941, s. 43). 

42 Liszt sám v souvislosti s materiální protiprávností původně hovořil o asociálním obsahu bezpráví, 

ale pojem sociální škodlivosti nepoužíval (srov. Liszt, 1905, s. 140 a Liszt, 1911, s. 143–144). Olšar však 

ve své práci cituje z posledního, 26. vydání Lisztovy učebnice z roku 1932, které bylo vydáno po Lisztově 

smrti (1919) v podobě upravené Eberhardem Schmidtem. V tomto vydání se již za materiálně protiprávní 

označuje jednání společensky škodlivé (antisociální nebo asociální (Liszt – Schmidt, 1932, s. 176). 

43 Olšar (1941, s. 43 a 45). 
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sociální  škodlivosti  –  chápali  materiální  protiprávnost  i  další  českoslovenští  autoři  té  

doby.44 

36. Pojem  materiální  protiprávnosti  se  do  českého  trestněprávního  pojmosloví45  

vrátil  po  roce  1989.  Často  se  při  jejím  vymezení  navazuje  buď  na  českou  trestně-

právní  teorii  před  rokem  1948  nebo  na  německou  literaturu.  Společné  těmto  defini-

cím  je,  že  vycházejí  z  toho,  že  materiální  protiprávnost  nějakým  způsobem  odráží  

společenskou  škodlivost  činu.46  Takto  jednoduše  vymezuje  materiální  protiprávnost  

Vladimír  Kratochvíl.47  Podle  Jiřího  Jelínka  je  už  materiální  protiprávnost  dána  určitou  

mírou  společenské  škodlivosti  jednání,  která  vyžaduje,  aby  na  něj  společnost  reago-

vala  prostředky  trestního  práva.48  Ani  v  recentní  německé  teorii  nepanuje  absolutní  

jednota  o  přesném  významu  tohoto  pojmu.  Hans-Heinrich  Jescheck  za  materiálně  

                                                        
44 Milota (1934, s. 60): „skutečná asociálnost a škodlivost“; Foltin (1936, s. 36): „sociální škod-

livost“, „asociální charakter“, Solnař (1947, s. 50 a 104): „společensky škodlivé, antisociální či asoci-

ální.“ 

45 Pomineme-li dobově podmíněné kritické úvahy z období komunismu, které materiální protipráv-

nosti zejm. vytýkaly zastřený třídní charakter, při němž jsou třídní zájmy buržoazie vydávány za zájmy celé 

společnosti (Solnař, 1972, s. 83), nebo spojení s nacistickým právem (oba argumenty Poláček, 1955, s. 

176, nebo 1957, s. 74). Zajímavé je srovnání s polskou učebnicí z roku 1966 od Witolda Świdy, kde se nic 

takového netvrdí (Świda, 1966, s. 90). 

46 Výjimkou je pojetí v rakouské učebnici od Stefana Seilera, který dichotomii formální a materiální 

protiprávnosti vymezuje zcela jinak. Formálně protiprávní je podle něj jednání, které odporuje příkazu nebo 

zákazu obsaženému v skutkové podstatě trestného činu, v níž zákonodárce popisuje protihodnotové způ-

soby jednání. Materiálně (obsahově) protiprávní je jednání jen v případě, že není ospravedlněno žádnou 

okolností vylučující protiprávnost. Viz Seiler (2011, s. 296–298). 

47 Kratochvíl et al. (2012, s. 197). 

48 Jelínek et al. (2016, s. 131). 
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(obsahově)  protiprávní  považuje  takové  jednání,  které  narušuje  právní  hodnoty  chrá-

něné  dotčenou  právní  normou.49  Podle  Clause  Roxina  materiálně  protiprávní  jednání  

spočívá  v  mimotrestními  prostředky  dostatečně  nepotlačitelném  společensky  škodli-

vém  poškození  právních  hodnot.50 

37. Z  podaného  velmi  stručného  a  výběrového  přehledu  různých  pojetí51  vyplývá,  

že  problémem  materiální  protiprávnosti  je  její  nejednoznačnost.  Lze  nanejvýše  zo-

becnit,  že  její  definice  obsahují  v  proměnlivém  složení  následující  prvky: 

(a) narušení  hodnot  (statků); 

(b) rozpor  s  účely  právního  řádu; 

(c) nedostatečnost  mimotrestní  represe. 

Žádná  obecně  platná  definice  materiální  protiprávnosti  však  neexistuje.  Jednotlivé  

definice  se  z  hlediska  své  skladby  liší  do  té  míry,  že  se  na  základě  nich  vytvořené  

množiny  materiálně  protiprávních  jednání  nekryjí.  Navzdory  tomu,  že  v  podstatě  by  

měly  vyjadřovat  totéž.  Nejednoznačnost  obsahu  materiální  protiprávnosti  je  důsled-

kem  toho,  že  jde  o  značně  neurčitý  pojem,  který  se  navíc  často  užívá  ve  spojení  s  

dalšími  neurčitými  pojmy  (právní  hodnota,  účel  právního  řádu,  společenská  škodli-

vost).  Protože  neexistuje  žádná  závazná  konvence,  nelze  jednotlivé  definice  katego-

rizovat  na  správné  a  nesprávné.  Lze  je  pouze  rekonstruovat  do  podoby,  která  bude  

maximálně  možno  odpovídat  užitému  termínu  „materiální  protiprávnost“  ve  srovnání  

s  jinými  příbuznými  pojmy  (formální  protiprávností  a  společenskou  škodlivostí). 

                                                        
49 Jescheck – Weigend (1996, s. 234). Obdobně např. španělská učebnice Muñoz Conde – 

García Arán (2015, s. 322–3). 

50 Roxin (2006, s. 601): „eine mit außerstrafrechtlichen Mitteln nicht hinreichend zu bekämpfende 

sozialschädliche Rechtsgüterverletzung“. 

51 Detailnější přehled nabízejí Solnař et al. (2009, s. 81–96) nebo Kratochvíl (2016). 
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1.2.1.2 

Společenská  škodlivost  a  společenská  nebezpečnost 

38. V  současné  nauce  panuje  shoda,  že  základem  materiálně  protiprávního  jednání  

je  porušení/ohrožení  hodnot  společnosti  neboli  společenská  škoda.52  To  má  materi-

ální  protiprávnost  společné  se  společenskou  škodlivostí,  kterou  se  obvykle  označuje  

vlastnost  jednání  spočívající  v  působení  tzv.  společenské  škody.   

39. Dřívější  nauka  vycházející  z  terminologie  zákoníků  přijatých  v  době  komu-

nismu  a  ovlivněných  sovětským  zákonodárstvím  namísto  společenské  škodlivosti  uží-

vala  pojmu  společenské  nebezpečnosti.53 

40. Při  striktním  důrazu  na  etymologii  obou  pojmů  by  bylo  nutno  o  společenské  

škodlivosti  hovořit  tam,  kde  již  k  poruše  na  daném  zájmu  došlo,  zatímco  činy,  kde  

porucha  teprve  hrozí,  by  bylo  dlužno  označovat  za  společensky  nebezpečné.54  Takto  

důsledně  však  tyto  pojmy  –  zejména  z  praktických  ohledů  –  používány  nejsou.  

Zpravidla  je  pro  vyjádření  negativního  společenského  obsahu  jednání  konvenčně  

zvolen  pouze  jeden  z  nich,  který  vyjadřuje  obě  možné  podoby  negativního  zasažení  

                                                        
52 Pojem společenské škody nelze odvodit z pojmu škody, jak jej užívá platné české trestní i občanské 

právo , tedy ve smyslu penězi vyčíslitelné majetkové újmy (srov. Šámal et al. 2012, § 137, s. 1408–9; Draš-

tík et al. 2015, § 137, s. 831; Hulmák et al./Bezouška 2014, § 2894, s. 1498), i když trestní právo v tom 

není úplně důsledné [srov. kupř. ust. § 42 písm. h) TZ, podle něhož je přitěžující okolností, je-li čin spáchán 

ke škodě dítěte či jiných tam vyjmenovaných zranitelných osob, ale myslí se tím na úkor těchto osob obecně, 

nejen jejich majetkových práv, srov. Draštík et al./Král 2015, § 42, s. 345]. Jde o pojem širší ve dvou 

významech. Za prvé označuje újmu společnosti na jejích hodnotách bez ohledu na to, zda má majetkovou 

povahu; v platném českém trestním právu mu nejblíže bude pojem škodlivý následek. Za druhé jde o obecný 

pojem, který nemá platnost jenom pro tuzemské právo, ale je užíván i v zahraniční nauce (srov. Dressler 

2012, s. 114–116). 

53 Kupř. Solnař (1972, s. 64), Čič et al./Schubert (1984, s. 63–65); Novotný et al. (2007, s. 127). 

54 DZ k § 12, s. 197. 
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společenských  hodnot:  hrozbu  (riziko)  i  poruchu.55  —  Obdobně  je  jeden  termín  

používán,  má-li  být  vyjádřen  pozitivní  poměr  jednání  ke  společenským  hodnotám.  

Ani  zde  se  neužívají  dva  pojmy  –  jeden  pro  již  nastalý  pozitivní  následek  (uži-

tek/prospěch)  a  druhý  pro  potenciální56  –  ale  hovoří  se  o  jedné  kategorii  –  sociální  

užitečnosti/prospěšnosti.57 

41. V  obecné  rovině  řečeno  tedy  společenská  nebezpečnost  a  společenská  škod-

livost  vystihují  tutéž  kvalitu  –  negativní  vztah  k  hodnotám  společnosti.  Samozřejmě  se  

jednotlivá  pojetí  významově  liší,  ale  především  v  závislosti  na  obsahovém  vymezení  

pojmu  a  jeho  definičních  kritériích,  a  nikoli  jako  důsledek  toho,  zda  byl  zvolen  ten  

nebo  onen  výraz.58 

42. Lze  tedy  na  pojem  společenské  škodlivosti  aplikovat  poznatky,  které  dřívější  

tuzemská  nebo  i  zahraniční  nauka  učinila  k  pojmu  společenské  nebezpečnosti.  Je  možno  

tak  postupovat  pouze  s  výhradou,  že  tyto  poznatky  nevyplývají  z  odlišné  koncepce  

a  nemají  obecný  přesah.  —  Jestliže  se  například  společenská  nebezpečnost  v  období  

                                                        
55 Gardocki (2015, s. 61), Solnař et al. (2009, s. 89). Srov. však Novotný et al. (2007, s. 127), 

kde se souznačně používá obou výrazů. 

56 Zatímco výraz „společenská nebezpečnost“ našel svého užití zejména v právních řádech ovlivně-

ných někdejším sovětským právem, jeho pozitivní korelát odlišný od společenské užitečnosti běžně užíván 

nebyl. Srov. však současnou rakouskou nauku, která materiální prvky protiprávních činů spatřuje v tom, že 

představují nedovolené riziko pro právní statky. Základem ospravedlňujících důvodů (okolností vylučují-

cích protiprávnost) je naproti tomu šance (naděje), kterou představují pro jiný chráněný právní statek. Srov. 

Fuchs (2008, s. 132). 

57 Kupř. Olšar (1940, 48). 

58 Srov. však pojetí Solnařovo. Nejprve definuje společenskou nebezpečnost způsobem odpovídajícím 

společenské škodlivosti jako způsobilost činu pro svou závažnost významnějším způsobem poškodit zájmy 

společnosti (Solnař, 1972, s. 64). V návaznosti nato však o něco dál dodává, že nejde o škodlivost, a uvádí 

další kritéria společenské nebezpečnosti, která působí do budoucna, zejm. zeslabení důvěry společnosti v 

pevnost společenského uspořádání (Solnař, 1972, s. 66). 
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komunismu  používala  jako  nástroj  pro  aplikaci  jeho  třídního  pojetí  práva,  nelze  

závěry  které  z  toho  teorie  a  praxe  vyvodila  generalizovat.  Neboť  jde  o  projev  určitého  

specifického  pojetí  společenské  nebezpečnosti  v  daném  čase  a  na  daném  místě,  při  

jejímž  hodnocení  jsou  zohledňovány  především  zájmy  tzv.  vládnoucí  třídy,  namísto  

hodnot  společnosti  jako  celku  (bez  jejího  rozdělení  na  antagonistické  třídy).59  Nejde  

o  imanentní  vlastnost  společenské  nebezpečnosti.  Jinak  by  musela  mít  tuto  povahu  

vždy  a  všude,  kde  byla  používána,  což  nelze  pravdivě  tvrdit.  To  lze  doložit  na  

příkladu  České  republiky,  kde  společenská  nebezpečnost  byla  v  trestním  právu  apli-

kována  ještě  dlouho60  po  pádu  komunistického  režimu  a  opuštění  třídního  pojetí  

práva,  a  to  v  technickém  smyslu,  tj.  coby  materiální  hledisko  trestnosti  činu.61  —  

Jako  odlišný  příklad  lze  uvést  Solnařovo  konstatování,  že  společenská  nebezpečnost  

je  v  první  řádě  sociologickou  kategorií,  nezávislou  na  právním  řádu,  třebaže  ji  právní  

řád  může  normovat  jako  právní  pojem  a  vybavit  hodnotícími  kritérii.62  V  tomto  

případě  nejde  o  projev  dobově  podmíněného  pojetí  společenské  nebezpečnosti,  ale  

o  závěr,  který  může  přesahovat  a  platit  i  pro  společenskou  škodlivost. 

                                                        
59 Správně Świda (1966, s. 90). Do značné míry se marxistické třídní pojetí trestního práva odráží i v 

ust. čl. 7 RusTZ 1926 o společensky nebezpečných osobách. K tomu Pelikán (2000, s. 105). 

60 Ust. TZ 1964 užívajících kritéria společenské nebezpečnosti jsou vzhledem k přechodným ustano-

vením používána i v současné době více jak osm let po účinnosti TZ 2009. Srov. kupř. usnesení NS z 27. 

ledna 2016 pod sp. zn. 5 Tdo 885/2015 nebo z 29. března 2017 pod sp. zn. 8 Tdo 1239/2016. 

61 Solnař et al. (2009) nebo Fenyk (2009). Nelze se ztotožnit s paušalizovaným tvrzením (Šámal 

et al., 2012, s. 117), že s pojmem společenské nebezpečnosti je spojeno třídní pojetí a třídní uplatňování 

trestního zákona z roku 1961. Stěží lze argumentovat, že toto marxistické třídní pojetí bylo se společenskou 

nebezpečností svázáno a aplikováno i více jak 20 let po změně režimu a ústavním zakotvení ideologické a 

náboženské neutrality státu (čl. 2 odst. 1 Listiny). Neodpovídají tomu ani zákonné formulace (srov. zejm. 

ust. § 1, § 3 odst. 1, 2 a 4 nebo § 88 odst. 1 TZ 1961) ani traktování v nauce (Novotný, Oto et al./Jelínek, 

1995, s. 124–128; Novotný, Oto et al./Jelínek, 2003, s. 179–184; Šámal et al., 2004, s. 22–23; Novotný, 

Oto et al., 2007, s. 127–130) ani praktická aplikace (např. Rt 43/1996, Rt 20/1998, Rt 18/2009). 

62 Solnař (1972, s. 39). 
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43. K  dichotomii  společenské  škodlivosti  a  společenské  nebezpečnosti  lze  tedy  

shrnout,  že  je  lze  v  technickém  smyslu  považovat  za  obdobu  téhož:  vyjádření  způ-

sobilosti  jednání  negativně  zasáhnout  společenské  hodnoty.  Z  historického  hlediska  

je  třeba  zkoumat,  zda  je  určitý  teoretický  závěr  učiněný  pro  společenskou  nebezpeč-

nost  dobově  podmíněný  zvoleným  pojetím,  nebo  zda  má  obecnější  platnost  pro  

materiální  kritérium  trestnosti/protiprávnosti  jednání. 

1.2.1.3 

Společenská  škodlivost  a  materiální  protiprávnost 

44. Při  vymezení  a  používání  společenské  škodlivosti  a  materiální  protiprávnosti  

je  možno  si  povšimnout  následujících  hlavních  nejasností: 

(a) je  vázána  na  platné  právo  či  nikoli; 

(b) je  vázána  na  obor  trestního  práva  nebo  lze  na  jejím  základě  konstruovat  

rozpor  i  mimo  oblast  trestního  práva; 

(c) je  stupňovatelná  či  nikoli. 

1.2.1.4 

Otázka  vázanosti  společenské  škodlivosti  a  materiální  protiprávnosti 

na  platné  právo 

45. Není  sporu,  že  společenská  škodlivost  i  materiální  protiprávnost  se  ve  své  

podstatě  opírají  o  stejný  základ,  kterým  je  negativní  dotčení  společenských  hodnot.  

Co  není  zřejmé,  je  odpověď  na  otázku,  o  jaké  hodnoty  má  jít:  zda  o  jakékoli  hodnoty  

společnosti  obecně  (hodnoty  v  sociologickém  slova  smyslu)  nebo  jen  takové,  které  

mají  být  chráněny  právním  řádem  (hodnoty  v  právním  slova  smyslu  –  právní  statky).  

Nejde  o  nevýznamný  rozdíl.  V  prvním  případě  (sociologické  pojetí)  by  se  jednalo  o  
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mimoprávní  kritérium  hodnocení  jednání.  V  druhém  (právní  pojetí)  by  šlo  o  vyjádření  

rozpor  s  účelem  právní  normy,  kterou  je  ochrana  určité  společenské  hodnoty. 

46. Řečeno  se  Solnařem,  společenská  škodlivost  je  primárně  sociologický  pojem.63  

Proto  by  jí  měl  spíše  odpovídat  širší,  sociologický  význam  –  rozpor  s  hodnotami  

společnosti.  Naproti  tomu  materiální  protiprávnosti  by  s  ohledem  na  jeho  spojení  s  

pojmem  práva  slušelo  přisuzovat  užší,  právní  význam  –  tedy  rozpor  se  společenskými  

hodnotami  chráněnými  právním  řádem.  Avšak  při  pohledu  do  teorie  a  zakotvení  

společenské  škodlivosti  v  platném  právu  není  takové  kategorické  rozlišení  úplně  na  

místě.  V  každém  případě  je  sociální  škodlivost  i  materiální  protiprávnost  nutno  obě  

v  tomto  směru  posuzovat  jinak,  jsou-li  používány  pro  normotvorbu  na  straně  jedné  

(hledisko  de  lege  ferenda)  nebo  při  aplikaci  existujícího  trestního  práva  na  straně  

druhé  (hledisko  de  lege  lata). 

47. De  lege  ferenda  je  společenská  škodlivost  považována  za  důvod,  pro  který  je  

určité  jednání  prohlášeno  za  protiprávní  nebo  trestné.64  Tímto  způsobem  je  zame-

zováno  libovůli  zákonodárce  a  legitimována  jeho  normotvorba.65  Je-li  společenská  

škodlivost  určitého  jednání  důvodem,  pro  které  je  právem  zakázáno  (proč  je  vytvo-

řena  norma  jakožto  jeho  regulativ),  musí  být  na  stávajícím  právu  nezávislá.  Její  zdroj  

a  podstatu  je  třeba  hledat  mimo  platné  právo.  Jinak  by  se  právní  řád  zacyklil  na  

ochraně  stále  stejných  statků  a  v  konečném  důsledku  by  nebylo  možné  přidávat  

nové  předměty  právní  ochrany  ani  odebírat  stávající.  Lze  tedy  dovodit,  že  minimálně  

při  normotvorbě  není  možné  společenskou  škodlivost  omezovat  jen  na  ty  společenské  

hodnoty,  které  již  jsou  chráněny  normami  platného  práva.  Pokud  jde  o  materiální  

                                                        
63 Solnař (1972, s. 39), totožně Solnař et al. (2009, s. 57). 

64 Solnař (1972), Jescheck – Weigend (1996, s. 234), Novotný (2011), Kratochvíl et al. 

(2012, s. 196), Šámal et al. (2012, s. 132), 

65 Srov. Fenyk (2013), Kratochvíl (2016) nebo čl. V francouzské Deklarace práv člověka a občana 

z roku 1789, podle nějž má zákon právo zakazovat pouze činy škodlivé společnosti (nuisibles à la Société). 
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protiprávnost  a  okruh  hodnot,  jejichž  narušení  může  být  jejím  základem  de  lege  

ferenda,  je  na  místě  tentýž  závěr.  Neboť  co  je  v  souladu  či  v  rozporu  s  budoucím  

právem,  nelze  rozhodnout  na  podkladě  aktuálního  práva.  To  platí  nejen  pro  formální,  

ale  i  pro  materiální  protiprávnost. 

48. De  lege  lata  se  situace  nejeví  tak  jednoznačně.  Při  aplikaci  slouží  společenská  

škodlivost  zejména  jako  kritérium  pro  ověření,  zda  jsou  u  konkrétního  jednání  spl-

něny  důvody,  které  vedly  k  zákazu  daného  druhu  jednání  v  platném  právu.66  To  

samo  o  sobě  ještě  neurčuje  množinu  hodnot,  jejichž  dotčení  má  být  při  tom  vzato  

v  úvahu.  V  kontextu  trestního  práva  může  jít  o  (i)  jakékoli  důležité  hodnoty  spo-

lečnosti  (společenská  škodlivost  v  sociologickém  slova  smyslu),  (ii)  jakékoli  hodnoty  

chráněné  objektivním  právem  (společenská  škodlivost  v  obecném  právním  smyslu);  

(iii)  jakékoli  hodnoty  chráněné  trestním  právem  –  objekty  trestných  činů  (společenská  

škodlivost  v  trestněprávním  smyslu);  (iv)  právní  hodnoty,  k  jejichž  ochraně  je  sta-

noveno  aplikované  trestněprávní  ustanovení  prohlašující  tento  typ  jednání  za  trestný  

čin  (objekty  daného  trestného  činu).  Pro  všechny  čtyři  rozsahy  můžeme  najít  odů-

vodnění:  Snaha  po  jednotě  pojmu  by  nabádala  vykládat  společenskou  škodlivost  de  

lege  lata  stejně  jako  de  lege  ferenda,  a  přisuzovat  ji  tedy  i  v  tomto  případě  sociologický  

význam,  neomezený  na  hodnoty  daného  právního  řádu  [význam  sub  (i)].  —  Důraz  

na  delimitaci  pravomocí  mezi  zákonodárce  a  soudce  může  odůvodňovat  omezení  

posuzování  společenské  škodlivosti  na  právní  hodnoty  [význam  sub  (ii)]  nebo  právní  

hodnoty  chráněné  trestním  právem  [význam  sub  (iii)].  —  Poslední,  nejužší  význam  

[sub  (iv)]  je  vedle  principu  rozdělení  moci  odůvodněn  potřebou  zkoumat  účel  dané  

normy  (zákazu/příkazu).  Ta  spočívá  v  posouzení,  zda  je  konkrétní  jednání  protiprávní  

nejen  co  do  své  formy  v  tom  smyslu,  že  odpovídá  zákonnému  popisu,  jaký  zákono-

dárce  pro  zákaz  daného  druhu  jednání  užil,  ale  i  z  toho  hlediska,  zda  jsou  u  něj  

                                                        
66 Jescheck – Weigend (1996, s. 234) a Gardocki (2015, s. 60). 
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naplněny  materiální  znaky,  které  jsou  důvodem,  proč  je  daný  druh  jednání  prohlášen  

za  protiprávní.  V  takovém  případě  dlužno  hledět  jen  k  právním  hodnotám  chráněným  

aplikovaným  ustanovením.67 

49. N  Na  abstraktní  úrovni  zkoumání,  odhlížející  od  konkrétního  právního  řádu,  

nelze  kategoricky  rozhodnout,  kterému  významu  společenské  škodlivosti  dát  před-

nost.  Každý  z  nich  je  používán  a  každý  umožňuje  něco  jiného.  Lze  vyjít  z  toho,  že  

společenská  škodlivost  je  v  prvé  řadě  sociologický  pojem  na  právním  řádu  nezávislý,  

jak  o  společenské  nebezpečnosti  prohlašuje  Vladimír  Solnař.68  Nutno  souhlasit  i  

dalším  jeho  úsudkem,  že  jakmile  pro  její  posuzování  platné  právo  stanoví  určité  

znaky  a  určité  právo  kritéria,  stává  se  pojmem  právním.69  V  takovém  případě  už  nelze  

hovořit  o  sociologickém  pojmu,  jehož  obsah  je  nezávislý  na  pozitivním  právu,  ale  o  

právním  pojmu,  byť  relativně  neurčitém  a  vycházejícím  z  původně  oblasti  sociologie.  

V  závislosti  na  zvoleném  pojetí  tedy  společenská  škodlivost  může  oscilovat  mezi  

ryze  sociologickým  a  právním  pojetím. 

50. Naproti  tomu  pojem  materiální  protiprávnosti  je  zásadně  spojován  s  naruše-

ním  právních  statků,  tj.  společenských  hodnot,  které  právo  bere  v  ochranu.  Je-li  

pojem  materiální  protiprávnosti  spojován  se  společenskou  škodlivostí,  má  se  tím  na  

mysli  společenská  škodlivost  ve  vztahu  k  právním  hodnotám. 

51. Existuje-li  už  vedle  sebe  dvojice  pojmů  –  společenská  škodlivost  a  materiální  

protiprávnost,  je  vhodné  je  v  obecné  rovině  v  souladu  s  jejich  etymologií  vyložit  

                                                        
67 Úvahu lze rozvinout tím směrem, zda má být chráněna hodnota, kterou měl na mysli historický 

zákonodárce (historický výklad), či taková, která odpovídá recentnímu systému hodnot (teleologický vý-

klad). 

68 Solnař (1972, s. 39) 

69 Solnař (1972, s. 39). 
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tak,  že  každý  z  nich  de  lege  lata  vyjadřuje  jiný  aspekt:  společenská  škodlivost  spíše  

sociologický  a  materiální  protiprávnost  právní. 

(a) Společenskou  škodlivost  lze  vnímat  primárně  jako  onu  vlastnost  vyjadřující,  

že  jednání  je  škodlivé  společenským  hodnotám.  Podle  toho,  o  které  hodnoty  

jde,  ji  můžeme  v  různém  smyslu  vyložit:  (i)  jako  sociologickou  kategorii  

(pokud  se  vztahuje  k  hodnotám  společnosti  a  jejich  narušení  obecně  a  není  

omezena  jen  na  právní  statky,  tj.  hodnoty  chráněné  platným  právem,  a  právo  

nestanoví  ani  kritéria  jejího  posuzování),  (ii)  jako  sociologicko-právní  kategorii  

(jestliže  se  vztahuje  ke  společenské  škodě  na  právních  hodnotách  nebo  jí  

právo  stanoví  kritéria,  podle  nichž  má  být  hodnocena)  a  (iii)  jako  právní  

kategorii  (jestliže  se  vtahuje  k  právním  statkům  a  užívá  kritéria  stanovená  

právem).  V  teoretickém  i  praktickém  používání  se  pak  její  význam  různě  

posouvá  a  vytvářejí  se  různé  podvarianty  včetně  přechodových,  což  je  dů-

sledkem  toho,  že  se  nepohybujeme  na  půdě  exaktních  věd,  ale  myšlenkových  

konstrukcí.  Sub  (iii)  tyto  podvarianty  tyto  varianty  spočívají  v  dalším  omezení  

relevantních  právních  hodnot  a  kritérií  hodnocení.  Důležitou  pro  další  výklad  

je  alternativa  „společenské  škodlivosti  v  rámci  skutkové  podstaty“.  Při  ní  je  

společenská  škodlivost  hodnocena  v  rámci  znaků  skutkové  podstaty  se  zamě-

řením  na  to,  nakolik  jsou  u  zkoumaného  jednání  naplněny  ve  srovnání  se  

společenskou  škodlivostí,  která  odpovídá  dané  skutkové  podstatě  (typovou  

společenskou  škodlivostí).   

(b) Materiální  protiprávnost  (de  lege  lata)  je  pak  na  místě  vykládat  tak,  že  ozna-

čuje  rozpor  s  hodnotami  společnosti,  které  chrání  právní  řád  (právními  hod-

notami/právními  statky),  zatímco  na  jiné  hodnoty  (ať  už  jsou  chráněny  jinými,  

neprávními  regulačními  systémy  –  např.  společenskou  etikou,  morálkou,  nebo  

je  jejich  ochrana  sporná)  nebere  zřetel.  Materiální  protiprávnosti  vychází  ze  
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společenské  škodlivosti  v  právním  smyslu  (relevantní  jsou  pouze  společenské  

škody  na  právních  hodnotách). 

52. Jak  už  bylo  řečeno,  v  teorii  nepanuje  ohledně  společenské  škodlivosti  ani  

materiální  protiprávnosti  jednota.  Je  třeba  vždy  zkoumat,  v  jakém  přesném  smyslu  

jsou  tyto  pojmy  používány.  Jejich  význam  může  být  v  konkrétním  případě  posunut  

buď  sociologickým,  nebo  právnickým  směrem. 

1.2.1.5 

Materiální  protiprávnost  a  materiální  trestnost 

53. V  návaznosti  na  předchozí  výklad  dlužno  rozřešit,  zda  je  materiální  proti-

právnost  vázána  na  obor  trestního  práva  či  ji  lze  rozšířit  v  tom  smyslu,  že  pokrývá  

porušení  právních  hodnot  chráněných  právním  řádem  jako  celkem.  V  teorii  lze  najít  

obě  řešení.70 

54. Je-li  materiální  protiprávnost  korelátem  formální  protiprávnosti,  mělo  by  být  

možno  ji  konstruovat  obdobně.  Z  požadavku  legitimity  práva  vyplývá,  že  každý  

právní  zákaz  by  měl  vycházet  ze  společenské  škodlivosti  zakazovaného  jednání.71  V  

pozadí  každého  zákazu,  který  není  výsledkem  libovůle  zákonodárce,  proto  musí  stát  

společenské  hodnoty,  které  daný  zákaz  chrání  tak,  že  zapovídá  jednání,  které  tyto  

hodnoty  může  narušit.72  To  platí  nejen  pro  oblast  trestního  práva,  nýbrž  pro  právo  

jako  celek.  I  mimo  obor  trestního  práva  lze  proto  shledat  rozpor  s  právem  chráně-

nými  hodnotami  a  na  jeho  základě  konstruovat  materiální  protiprávnost.   

                                                        
70 Materiální protiprávnost v obecném smyslu – např. Kratochvíl et al. (2012, s. 197); v trestně-

právním smyslu – např. Roxin (2006, s. 601). 

71 Srov. čl. V FD a v literatuře Veselá (1933, s. 334) nebo Fenyk (2013). 

72 Kallab (1935, s. 128). 
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55. To,  co  se  pravidelně  označuje  za  materiální  protiprávnost  v  doktríně  trestního  

práva,73  ve  skutečnosti  nevyjadřuje  rozpor  s  právními  hodnotami  jako  takový,  ale  

kvalifikovaný  rozpor,  který  je  důvodem  prohlášení  jednání  za  trestný  čin.  Takové  

pojetí  nekoresponduje  formální  protiprávnosti,  ale  (formální)  trestnosti.  Proto  je  v  

těchto  případech  na  místě  hovořit  o  materiální  trestnosti  jednání  a  nikoli  o  materiální  

protiprávnosti.74 

56. Materiální  protiprávnost  je  korelátem  formální  protiprávnosti.  In  abstracto  

vypovídá  o  tom,  proč  je  jednání  určitého  druhu  (typu)  formálně  protiprávné  (mate-

riální  protiprávnost  typová).  In  concreto  umožňuje  zkoumat,  zda  jsou  tyto  důvody  u  

konkrétního  jednání  naplněny,  zda  konkrétní  zkoumané  jednání  narušuje  právem  

chráněné  právní  hodnoty  či  nikoli  (materiální  protiprávnost  konkrétní).  —  Materiální  

trestnost  in  abstracto  odpovídá  na  otázku,  proč  je  určitý  typ  jednání  prohlášen  za  

trestný  čin  (materiální  trestnost  typová),  a  zda  in  concreto  jsou  tyto  důvody  u  zkou-

maného  jednání  splněny  (materiální  trestnost  konkrétní).  —  V  základu  obou  pojmů  

stojí  společenská  škodlivost  jednání  jako  jejich  elementární  kritérium. 

57. Je-li  úkolem  trestního  práva  subsidiární  ochrana  právních  statků  (subsidiärer  

Rechtsgüterschutz),75  lze  trestný  čin  obecně  materiálně  vymezit  pomocí  dvou  definič-

ních  složek:  (a)  společenské  škodlivosti  (má  tu  vlastnost,  že  je  na  újmu  právním  

hodnotám)  a  (b)  subsidiarity  (vykazuje  se  tím,  že  nedostačují  ostatní,  mírnější  spo-

lečenské  prostředky  k  jeho  potlačení).76  Jestliže  materiální  trestnost  označíme  onu  

esenci,  která  vyjadřuje,  že  jednání  je  materiálně  trestným  činem,  pak  je  třeba  v  ní  

zahrnout  oba  prvky:  tedy  nejen  míru  společenské  škodlivosti  pro  právní  hodnoty,  

                                                        
73 Zejména Roxin (2006, s. 601) nebo Jelínek et al. (2016, s. 131). 

74 Kratochvíl et al. (2012, s. 197) také rozlišuje mezi materiální protiprávností a materiální trest-

ností. 

75 Roxin (2006). 

76 Roxin (2006). 
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ale  i  nedostatečnost  ostatních  společenských  (právních)  prostředků.  Materiální  pro-

tiprávnost  tento  druhý  aspekt  nemá. 

1.2.1.6 

Konkrétní  a  typová  společenská  škodlivost,  materiální  protiprávnost  a  ma-

teriální  trestnost 

58. Z  toho,  co  bylo  řečeno,  je  nutno  vyvodit  jeden  závěr:  že  je  třeba  rozlišovat  

mezi  typovou  a  konkrétní  materiální  protiprávností  a  materiální  trestností.77 

59. Zatímco  typové  pojmy  se  vztahují  k  druhům  jednání/činů  a  shrnují,  proč  je  

tento  druh  jednání  právem  normován  v  podobě  zákazu/příkazu  –  proč  je  prohlášen  

za  trestný  čin  či  jiný  druh  právního  deliktu  (proto  se  hovoří  o  teleologickém  rázu  

materiální  protiprávnosti  a  materiální  trestnosti).78  Jinými  slovy:  typové  pojmy  odrá-

žejí  skutečnost,  že  jednání  daného  druhu  je  zpravidla  společensky  škodlivé,  protože  

zpravidla  porušuje  či  ohrožuje  právní  hodnoty. 

60. Na  konkrétní  úrovni  lze  zkoumat  materiální  protiprávnost,  resp.  materiální  

trestnost  konkrétního  jednání/činu  buď  samostatně  (nakolik  jsou  materiálně  proti-

právné/trestné)  nebo  za  účelem  porovnání  s  typovou  materiální  protiprávností  –  zda  

jednání  teleologicky  odpovídají  zakázanému  typu. 

                                                        
77 Kratochvíl et al. (2012, s. 197), Solnař et al. (2009). 

78 Olšar (1940, s. 50). 



 

 

 
protiprávnost,  trestní  odpovědnost  a  

trestnost 29 

 

1.2.1.7 

Stupňovatelnost  společenské  škodlivosti,  materiální  protiprávnosti  a  mate-

riální  trestnosti 

61. Na  rozdíl  od  formální  protiprávnosti  není  u  materiální  protiprávnosti  na  první  

pohled  zřejmé,  zda  jde  v  jejím  případě  rovněž  o  binární  veličinu,  nebo  zda  ji  lze  

stupňovat  –  určovat  její  míru.  Není  sporu,  že  společenská  škodlivost,  z  níž  se  

materiální  protiprávnost  odvozuje,  stupňovatelná  je.  To  znamená,  že  lze  z  jejího  

hlediska  srovnávat  různá  jednání  a  některá  budou  méně  společensky  škodlivá  než  

jiná  a  naopak.  Nakolik  to  však  platí  i  pro  samotnou  materiální  protiprávnost,  může  

být  sporné.  Bude  záležet  na  tom,  nakolik  ji  přiblížíme  pojmu  společenské  škodlivosti:  

zda  (1)  ji  s  ní  v  podstatě  ztotožníme,  nebo  zda  (2)  společenskou  škodlivost  –  určitou  

její  nezbytnou  míru  –  vezmeme  toliko  za  hlavní  hledisko  materiální  protiprávnosti. 

62. Kategorickým  odpůrcem  prvního  pojetí  (tj.  stupňovatelnosti)  a  příznivcem  

druhého  byl  Erich  Olšar.79  Jeho  argumentace  vycházela  z  pojetí  protiprávnosti  jako  

jednotného  pojmu  vyjadřujícího  rozpor  s  celým  právním  řádem.  Jednání  je  buď  

protiprávné,  nebo  není.  To  platí  jak  pro  protiprávnost  formální  (jednání  je  buď  v  

rozporu  s  určitou  normou  právního  řádu,  nebo  není),  tak  pro  materiální  (jednání  

buď  odporuje  hodnotám  právního  řádu,  nebo  ne).  Z  Olšarovy  práce  o  protiprávnosti  

se  podává,  že  odmítal  dělení  protiprávnosti  na  formální  a  materiální,  jako  by  mělo  

jít  o  samostatné  pojmy.  Obě  považoval  za  projev  téhož  –  jedné  jednotné  protipráv-

nosti,  která  se  jeví  odlišně  jen  proto,  že  je  na  ní  nahlíženo  dvěma  způsoby  pozoro-

vání.  Materiální  protiprávnost  tedy  podle  něj  spočívala  v  určitém  výsledku  hodnocení  

jednání  z  hlediska  společenské  škodlivosti,  který  stejně  jako  v  případě  formální  

                                                        
79 Olšar (1940, s. 50–51). 
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protiprávnosti  mohl  nabývat  jen  dvou  hodnot:  buď  být  „proti  právu“,  nebo  v  souladu  

s  ním. 

63. Naopak  novější  německá  nauka  dovozuje,  že  materiální  protiprávnost  (trest-

nost)  stupňovatelná  je.  Jescheck  vnímá  materiální  protiprávnost  jako  kritérium  pro  

klasifikaci  bezpráví  podle  jeho  závažnosti;  to  formální  protiprávnost  neumožňuje.80  

Podle  Roxina  lze  pomocí  materiální  protiprávnosti  bezpráví  klasifikovat  ve  dvou  

směrech:  kvalitativně  (např.  krádež  vs.  vražda)  a  kvantitativně  (např.  krádež  10  €  

vs.  krádež  10  000  €).81 

64. Ani  jedno  pojetí  nelze  empiricky  vyloučit  jako  nesprávné.  Výběr  mezi  nimi,  

bude  do  značné  míry  záviset  na  funkcích,  které  má  materiální  protiprávnost  plnit.  

Jescheckova  a  Roxinova  koncepce  umožňuje,  aby  jich  materiální  protiprávnost  plnila  

více.  Podle  nich  lze  podle  materiální  protiprávnosti:  (i)  odstupňovat  bezpráví,82  a  to  

podle  povahy  –  kvalitativně  a  závažnosti  –  kvantitativně,  (ii)  vyměřovat  trest,  (iii)  

řešit  kolizi  právního  hodnot  pomocí  jejích  poměření  a  vyvážení  (Roxin).  Tyto  funkce  

materiální  protiprávnost  v  Olšarově  pojetí  plnit  nemůže;  u  něj  slouží  pouze  k  odlišení  

protiprávního  od  jednání,  které  je  v  souladu  s  právem,  když  k  formální  protiprávnosti  

přidává  ještě  teleologický  aspekt  ochranného  účelu  normy  (byť  ten  je  podle  něj  

možno  zkoumat  jen  v  případech  sporných). 

65. Z  vymezení  a  funkcí,  které  na  základě  toho  Jescheck  a  Roxin  materiální  

protiprávnosti  přikládají,  lze  dovodit,  že  vlastně  nemluví  o  materiální  protiprávnosti,  

jak  byla  definována  výše,  ale  o  materiální  trestnosti.  A  Olšar  –  na  rozdíl  od  nich  –  

mluví  čistě  o  materiální  protiprávnosti.  Z  toho  plyne  zdánlivá  kontradikce  mezi  nimi.  

                                                        
80 Jescheck – Weigend (1996, s. 234). 

81 Roxin (2006, s. 602–3). 

82 K německému systému znaku viz Říha (2002). 
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S  touto  znalostí  lze  jejich  pojetí  uvést  do  souladu,  a  to  tak,  že  materiální  protipráv-

nost  bude  pojímána  Olšarovým  způsobem,  zatímco  materiální  trestnost  v  tom  vý-

znamu,  který  materiální  protiprávnosti  přikládají  Jescheck  a  Roxin.83  Základem  tohoto  

rozdělení  je  rozlišení  mezi  dvěma  kvalitami  –  protiprávností  a  trestností  (resp.  –  v  

obecnějším  smyslu  –  vlastností  spočívající  v  tom,  že  je  jednání  prohlášeno  za  právní  

delikt).  Protiprávnost  znamená  rozpor  s  právním  řádem,  ať  už  chápaným  jako  soubor  

norem  nebo  soubor  hodnot  nebo  jejich  kombinace,  bez  ohledu  na  to,  zda  je  spojen  

s  nějakými  právními  následky  či  nikoli.  Trestnost  („deliktnost“84)  vyjadřuje  fakt,  že  

určité  jednání  je  trestným  činem  (resp.  deliktem  dle  jiného  právního  odvětví,  např.  

správním  přestupkem  či  soukromoprávním  deliktem).  Protiprávnost  je  nepochybně  

podmínkou  trestnosti  (prohlášení  jednání  za  delikt),  nikoli  však  jedinou  a  dostačující.  

Trestné  činy  jsou  kvalifikovanou  podmnožinou  protiprávních  činů.  Formální  trestnost  

spočívá  ve  formálním  prohlášení  jednání  za  trestný  čin;  materiální  v  důvodech,  které  

takové  prohlášení  legitimují  –  v  esenci  trestnosti.  Ta  spočívá  jednak  v  zásahu  do  

důležitých  hodnot  společnosti  a  jednak  v  neodvratitelnosti  tohoto  zásahu  jinými  

prostředky. 

1.2.1.8 

Společenská  škodlivost,  materiální  protiprávnost  a  materiální  trestnost  v  

případě  ambivalentních  jednání 

66. Dosavadní  výklad  zatím  hleděl  pouze  k  situacím,  kdy  jednání  na  společen-

ské/právní  hodnoty  působí  pouze  negativně.  V  praxi  se  však  často  vyskytují  případy  

                                                        
83 Roxin vedle materiální protiprávnosti (materielle Rechtswidrigkeit) hovoří o materiálním bezpráví 

(materielles Unrecht) a hlavně k němu činí závěry o funkcích, které v trestním právu plní. 

84 „Deliktností“ se zde myslí esence deliktu, vlastnost jednání spočívající v tom, že je právem prohlá-

šeno za delikt. Srov. kupř. ust. § 5 PZ, podle kterého je přestupkem protiprávní čin, který je v zákoně vý-

slovně označen za přestupek. 
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ambivalentních  jednání,  které  určité  hodnoty  poškozují  a  jiným  současně  prospívají.  

V  těchto  případech  dochází  ke  konfliktu  hodnot,  které  stojí  proti  sobě. 

67. Na  formální  úrovni  se  tento  konflikt  hodnot  přenáší  do  kolize  norem  (usta-

novení).  Jedno  ustanovení  zakazuje  společensky  škodlivé  jednání,  druhé  dovoluje/při-

kazuje  jednání  společensky  prospěšné  (dovolení  má  smysl  právě  jako  výjimka  ze  

zákazu,  jinak  se  uplatní  zásada  legální  licence).  Kolizi  mezi  nimi  v  případě  jednání  

naplňujícího  znaky  obou  je  třeba  rozhodnout  podle  obecných  kolizních  pravidel,  

nejčastěji  podle  přednosti  zvláštní  úpravy  před  úpravou  obecnou  (lex  specialis  derogat  

generali).85  Jako  příklad  lze  uvést  ustanovení  o  zabití  (§  141  TZ)  a  o  nutné  obraně  

(§  29  TZ). 

68.   Je  otázkou,  jak  tyto  případy  hodnotit  po  stránce  materiální  z  hlediska  jejich  

společenské  škodlivosti,  resp.  materiální  protiprávnosti  a  materiální  trestnosti.  Tady  

bude  situace  vypadat  jinak,  pokud  budeme  společenskou  škodlivost  a  společenskou  

prospěšnost  vnímat  jako  dvě  nezávislé  veličiny  (oddělené  pojetí),  a  jinak  tehdy,  

budeme-li  je  chápat  jako  dva  projevy  jedné  a  téže  veličiny  jen  na  opačné  straně  

spektra  (jednotné  pojetí). 

(a) V  prvním  případě  (nezávislost  společenské  škodlivosti  a  společenské  prospěš-

nosti)  by  jedno  jednání  mohlo  být  hodnoceno  současně  jako  společensky  

škodlivé  a  společensky  prospěšné. 

(b) V  druhém  případě  (společenské  škodlivosti/prospěšnosti  jako  jediné  veličiny)  

by  hodnocení  jednání  z  hlediska  jeho  vztahu  k  hodnotám  společnosti  bylo  

dáno  konečným  výsledkem,  postaví-li  se  vedle  sebe  jeho  relativní  společenská  

prospěšnost  a  relativní  společenská  škodlivost.  Výsledkem  takového  poměření  

může  být  hodnocení  jednání  jako  celkově  společensky  prospěšného  (pokud  

převažuje  jeho  společenská  prospěšnost),  společensky  „neutrálního“  (pokud  

                                                        
85 Stejně Solnař (1922, s. 51). 
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společenský  prospěch  z  daného  jednání  odpovídá  jím  vyvolané  společenské  

škodě),  anebo  společensky  škodlivého  (pokud  je  jednání  více  společensky  

škodlivé  než  prospěšné). 

69. První,  oddělené  pojetí  umožňuje  zvlášť  hodnotit  jednání  z  hlediska  společen-

ského  prospěchu  na  straně  jedné  a  společenské  škody  na  straně  druhé.  Na  formální  

úrovni  by  bylo  možné  takové  řešení  přirovnat  k  situaci,  kdy  jednání  současně  napl-

ňuje  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu  (zákazové  normy)  a  některé  z  okolností  

vylučující  protiprávnost  (dovolující  normy).  Oddělené  pojetí  by  umožňovalo  zkoumat  

společenskou  škodlivost  jednání  v  rámci  zákazové  normy  (z  hlediska  jejích  znaků)  a  

společenskou  prospěšnost  z  hlediska  dovolující  normy  (z  hlediska  jejích  znaků).  

Prakticky  je  takové  pojetí  využitelné  při  zkoumání,  zda  jsou  u  daného  jednání  splněny  

jak  formální,  tak  materiální  podmínky  obou  norem:  zákazové  normy  a  dovolující  

normy.  Lze  to  ilustrovat  na  uvedeném  příkladu,  kdy  jednání  nese  zároveň  znaky  

trestného  činu  (zabití)  a  současně  nutné  obrany.  Oddělené  pojetí  by  umožňovalo  u  

takového  jednání  zvlášť  posoudit,  zda  jsou  u  něho  vedle  formálních  podmínek  pro-

tiprávnosti  (trestnosti)  stanovených  v  zákazové  normě  splněny  i  podmínky  materiální  

(tj.  zda  jsou  splněny  formální  i  materiální  podmínky  typu)  a  totéž  v  opačném  gardu  

u  dovolující  normy  upravující  okolnost  vyloučení  protiprávnosti  (tj.  zda  jsou  splněny  

formální  i  materiální  podmínky  kontratypu,  vypomůžeme-li  si  polskou  terminologií;  

jinými  slovy:  zda  jsou  vedle  formálních  podmínek  dovolení  splněny  i  její  podmínky  

materiální,  v  tom  smyslu,  že  jednání  skutečně  přináší  užitek,  který  je  důvodem  

dovolující  normy).  Oddělené  pojetí  však  ve  své  čisté  podobě  nic  neříká  o  tom,  jak  

má  být  řešena  vzniklá  kolize  hodnot.  Pomáhá  jen  určit,  že  kolize  existuje.  De  lege  

lata  řešení  přenechává  na  formální  úrovni  a  jejím  pravidlům  pro  vypořádání  kolize  

norem  (tj.  kolizním  pravidlům). 

70. Druhé,  jednotné  pojetí  dovoluje  řešit  kolizi  hodnot  už  na  materiální  úrovni.  

Srovnáním  relativního  společenského  užitku  s  relativní  společenskou  škodou,  které  
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zkoumané  jednání  současně  vyvolává,  lze  dospět  k  závěru,  zda  je  jednání  v  konečném  

důsledku  (konečném  součtu)  v  převažující  míře  společensky  škodlivé  (a  tudíž  je  

důvod  k  jeho  prohlášení  za  protiprávní  či  dokonce  trestné),  nebo  není.  Takové  řešení  

prezentuje  Roxin  (2006,  s.  602). 

71. Lze  si  představit  i  různá  kombinovaná  pojetí.  Například  takové,  kdy  je  celková  

společenská  škodlivost/prospěšnost  hodnocena  zvlášť  z  hlediska  dovolující  normy  a  

zvlášť  z  hlediska  zakazující  normy.  Příkladmo  to  lze  prakticky  ukázat  na  úpravě  

nutné  obrany,  která  nemá  jen  dovolující  charakter  (v  podobě  výjimky  z  trestnosti  

jednání,  které  nese  znaky  trestného  činu),  ale  rovněž  podléhá  jistým  omezením,  

které  mají  význam  jako  výjimka  z  dovolení  (výjimka  z  výjimky).  Tato  omezení  má  

smysl  zkoumat  jen  ve  vztahu  k  nutné  obraně,  ve  vztahu  k  původnímu  trestnému  

činu  nemají  zpravidla  samostatný  význam.  Tato  omezení  mají  zpravidla  své  materi-

ální  odůvodnění.  Kupř.  okolnost,  že  útok  byl  obráncem  „vyprovokován“  je  v  mnoha  

právních  řádech  považována  za  okolnost  limitující  nutnou  obranu.  To  má  svůj  odraz  

na  formální  úrovni  [pro  účely  této  ilustrace  odhlédněme  od  skutečnosti,  že  provo-

kační  výjimka  v  rozporu  s  principem  zákonnosti  zpravidla  není  výslovně  normována  

zákonem,  ale  je  dotvořena  judikaturou  a  doktrínou  –  srov.  však  §  9.31(a)(2)  a  další  

ustanovení  TTZ].  Z  požadavku  na  legitimitu  trestního  práva  (výjimka  z  dovolení  je  

zákazem)  vyplývá,  že  formální  pravidlo  by  mělo  reflektovat  věcná,  tedy  materiální  

hlediska,  která  odůvodňují  zakomponování  provokační  výjimky  do  úpravy  nutné  

obrany.  Je-li  základem  úvah  o  prospěšnosti  nutné  obrany  ochrana  právních  statků  

před  svévolným  útokem  člověka,  pak  v  případě  obráncem  vyprovokovaného  útoku  

je  toto  odůvodnění  oslabeno  v  míře  odpovídající  povaze  a  intenzitě  provokace.  

Zhodnocení  společenské  závažnosti  provokace  v  konkrétním  případě  je  praktickou  

ukázkou,  že  i  v  rámci  hodnocení  podmínek  dovolení  je  na  místě  posuzovat  spole-

čenskou  závažnost  nejen  pozitivním  směrem  (tzn.  z  hlediska  společenského  prospě-

chu),  ale  oběma  směry. 
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72. Vraťme  se  nyní  zpátky  k  naznačenému  řešení  kolize  hodnot  pomocí  společenské  

škodlivosti,  resp.  materiální  trestnosti  (jak  jej  představuje  Roxin).  Nelze  přehlédnout  

jeho  slabá  místa.  První  spočívá  v  tom,  že  byť  vypadá  názorně,  není  bez  dalšího  dost  

určité  na  to,  aby  umožňovalo  kolizi  hodnot  skutečně  řešit.  Na  to  navazuje  druhá  

výhrada,  že  nutně  předpokládá  existenci  jednotného  měřítka  pro  hodnocení  spole-

čenské  škody  a  společenského  prospěchu,  protože  bez  toho  by  nešlo  je  nešlo  pomě-

řovat.  Toto  měřítko  ale  nespecifikuje,  když  se  fakticky  tautologicky  odvolává  na  

společenskou  škodlivost/prospěšnost  jednání  (měřítkem  společenské  škody/prospěchu  

má  být  společenská  škodlivost/prospěšnost).  A  konečně,  předpoklad  jednotného  mě-

řítka  nezohledňuje  kategorickou  povahu  některých  statků.  Jakkoli  lze  sice  kritérium  

celkové  společenské  škodlivosti/prospěšnosti  vzít  za  do  značné  míry  vhodné  výcho-

disko  pro  řešení  hodnotového  konfliktu,  nelze  jej  považovat  za  všeobjímající  generální  

řešení. 

73. Jde-li  o  první  námitku,  je  dobré  si  povšimnout,  že  konflikty  hodnot  v  trestním  

právu  mají  svůj  ústavněprávní  či  obecněji  lidskoprávní  rozměr,  neboť  proti  sobě  

často  stojí  hodnoty,  které  jsou  zároveň  základními  lidskými  právy:  nejčastěji  život,  

zdraví  (tělesná  integrita),  důstojnost,  osobní  svoboda,  nedotknutelnost  obydlí  a  vlast-

nictví  (srov.  čl.  5  až  16  Listiny).  K  vyvažování  kolidujících  zájmů  v  ústavním  právu  

slouží  princip  proporcionality.  Ten  limituje  předpisy  obsahující  omezení  základních  

lidských  práv  tak,  že  se  snaží  zajistit,  aby  tyto  předpisy  nedovolovaly  vyšší  míru  

omezení  základních  práv,  než  jaká  byla  skutečně  nutná.  (Srov.  k  tomu  ust.  čl.  4  

odst.  2  a  4  Listiny,  podle  nichž  meze  základních  práv  a  svobod  mohou  být  upraveny  

pouze  zákonem,  přičemž  při  používání  ustanovení  o  mezích  základních  práv  a  svobod  

musí  být  šetřeno  jejich  podstaty  a  smyslu.)  Princip  proporcionality  sleduje  dodržení  

správné  míry,  a  to  prostřednictvím  tří  dílčích  požadavků  na  omezení  základního  

práva.  Musí  jít  o  prostředek,  který  je  k  dosažení  cíle  omezení  (tj.  jiného  základního  

práva  nebo  veřejného  zájmu):  (a)  vhodný  (způsobilý),  (b)  potřebný  a  (c)  úměrný  
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(přiměřený).86  Vhodný  (ad  a)  je  daný  prostředek  tehdy,  jestliže  je  možno  jeho  

prostřednictvím  dosáhnout  žádoucího  výsledku  nebo  se  mu  alespoň  přiblížit.  V  sou-

ladu  s  požadavkem  potřebnosti  (ad  b)  je  povoleno  použití  toliko  nejšetrnějšího  z  

možných  prostředků.  Princip  úměrnosti  (ad  c)  žádá,  aby  újma  na  základním  právu  

nebyla  nepřiměřená  ve  vztahu  k  zamýšlenému  cíli.87 

74. Dovolující  normy  (ustanovení  o  jednotlivých  okolnostech  vylučujících  proti-

právnost)  představuje  speciálně  normovaný  princip  proporcionality  pro  zvláštní,  jimi  

předvídané  situace.  Jejich  nastavení  z  hlediska  třech  shora  popsaných  hledisek  může  

a  často  vypadá  jinak,  než  jak  by  vyplývalo  z  kritéria  konečné  společenské  škodli-

vosti/prospěšnosti.  Dlužno  do  něj  promítnout  i  ohledy  sociálně  etické  i  praktické.  

Tato  otázka  bude  ještě  detailněji  rozebrána  v  části  věnované  okolnostem  vylučujícím  

protiprávnost.  Sluší  se  však  už  na  tomto  místě  demonstrovat  tyto  skutečnosti  na  

příkladu  krajní  nouze  a  nutné  obrany.  Zatímco  krajní  nouze  obecně  řeší  situace,  kdy  

je  nebezpečí  hrozící  jedné  právní  hodnotě  odvraceno  zasažením  jiné  hodnoty,  nutná  

obrana  oproti  ní  řeší  zvláštní  typ  situací,  kdy  nebezpečí  představuje  útok  člověka  a  

toto  nebezpečí  je  odvraceno  do  jeho  právní  sféry.  Typická  krajní  nouze  je  obecným  

institutem  řešící  obecně  nespecifické  druh  kolize  hodnot,  není  důvod,  aby  se  její  

podmínky  výrazně  lišily  od  požadavků  stanovených  principem  proporcionality  (aby  

se  tedy  zvolený  prostředek  odvracení  nebezpečí  zkoumal  zejména  z  toho  hlediska,  

zda  je  způsobilý  k  odvrácení  daného  nebezpečí,  zda  nejsou  dostupné  jiné  způsobilé  

prostředky  k  odvrácení  daného  nebezpečí  a  zda  je  škoda  v  krajní  nouzi  způsobená  

                                                        
86 Třetí dílčí požadavek principu proporcionality, který německá teorie pojmenovala slovem An-

gemessenheit, je v této práci označen jako „úměrnost“, i když tradičně je do češtiny překládán slovem „při-

měřenost“. Důvodem je snaha vyvarovat se záměny s pojmem přiměřenosti, jehož český zákonodárce pou-

žívá pro označení kritéria intenzity povolené nutné obrany. 

87 Blíže viz rozsudek NSS 2 As 31/2005, Wágnerová et al. (2012, s. 25), Melzer (2009, s. 60 a 

násl.) a Ondřejek (2012, s. 94 a násl.). 
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úměrná  škodě,  která  hrozila).  U  nutné  obrany  naproti  tomu  existují  určitá  specifika  

odůvodňující  benevolentnější  nastavení  požadavků  plynoucích  z  principu  proporcio-

nality  pro  obránce.  Tato  specifika  plynou  už  z  prostého  faktu,  že  je  to  útočník,  kdo  

narušuje  dosavadní  právní  rovnováhu  (poklidný  stav),  což  v  důsledku  vede  k  práv-

nímu  zvýhodnění  pozice  obránce.  Počítá  se  s  tím,  že  riziko  vyvolané  útokem  by  měl  

nést  útočník,  a  ne  obránce.  V  tomto  směru  je  především  ovlivněna  zásada  přiměře-

nosti.  Zpravidla  smí  obránce  způsobit  i  větší  škodu,  než  která  hrozila.  Ve  prospěch  

obránce  bývá  vychýlen  i  požadavek  potřebnosti,  obránce  často  nemusí  hledat  pro-

středek  obrany  co  nejméně  škodlivý  pro  útočníka,  ale  připouští  se,  aby  použil  i  

intenzivnější  způsob  obrany,  nikoli  jen  ten  nejmírnější.  V  případě  nutné  obrany  jde  

o  rozumné  zvýhodnění  obránce,  neboť  se  zpravidla  –  na  rozdíl  od  útočníka  –  nachází  

v  nevýhodné,  vypjaté  a  náročné  situaci,  kdy  rozhodně  nemá  čas  „hledat  v  kupce  

sena  tu  nejostřejší  jehlu;  postačuje,  najde-li  jehlu  dost  ostrou  na  to,  aby  se  s  ní  ještě  

dalo  šít“  (řečeno  parafrází  vypůjčenou  z  Simon,  1997,  s.  296).  Jsou  to  právě  tyto  

dva  principy  (přiměřenost  a  potřebnost),  na  jejichž  základě  lze  především  zkoumat  

přístup  jednotlivých  právních  řádů  k  postavení  obránce.  Jen  zřídka  se  v  případě  

nutné  obrany  podrobněji  hovoří  o  požadavku  vhodnosti.  Není  rozumné  vyžadovat,  

aby  obránce  pod  hrozbou  sankce  volil  toliko  dostatečně  účinné  prostředky,  které  

jsou  způsobilé  útok  odvrátit,  nebo  od  volby  ustoupil.  Logicky  se  tedy  vychází  z  

toho,  že  obránce  nemusí  vždy  vybírat  nejvhodnější  prostředek. 

75. Kombinace  principu  proporcionality  a  společenské  škodlivosti  představuje  

praktičtější  návod  k  řešení  kolize  hodnot  v  trestním  právu,  určitě  při  normotvorbě  

(de  lege  ferenda),  teoreticky  využitelný  i  při  aplikaci  práva  (de  lege  lata).  Společenská  

škodlivost  jednání  by  v  takovém  řešení  mohla  sloužit  za  kritérium  požadavku  při-

měřenosti. 

76. Na  to  navazují  další  výhrady  pro  využívání  společenské  škodlivosti  jako  pro-

středku  pro  vyvažování  v  kolizi  stojících  právních  hodnot,  a  sice,  že  předpokládá  
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jednotné  měřítko  pro  poměřování  společenského  užitku  a  společenské  škody,  aniž  by  

bylo  skutečně  řečeno,  co  přesně  tímto  kritériem  má  být,  a  vydávat  za  toto  měřítko  

samu  společenskou  škodlivost  je  tautologie. 

77. Předně  je  sporné,  zda  lze  v  právu  tímto  způsobem  řešit  situaci  ambivalentních  

jednání.  Naznačené  řešení  je  projevem  jednoho  ze  směrů  normativní  etiky  –  utilita-

rismu  (konsekvencialismu),  který  hodnotí  jednání  podle  jeho  celkových  následků.88  

Hodnocení  stojí  na  existenci  jednotného  měřítka,89  které  umožňuje  provést  přesnou  

bilanci  následků  jednání.90  A  podle  výsledku  určit,  zda  má  být  jednání  hodnoceno  

kladně  jako  správné  nebo  záporně  jako  nesprávné.  Problémem  společenské  škodli-

vosti,  jak  už  bylo  naznačeno,  je  v  nedostatku  přesnosti  a  určitosti  vymezení  kritéria  

hodnocení.  To  platí  nejen,  pokud  společenskou  škodlivost  budeme  vnímat  stejně  

široce,  jako  Solnař91  pojímal  společenskou  nebezpečnost  a  jak  jej  už  za  změněných  

poměrů  po  revoluci  později  převzali  i  Císařová  s  Fenykem.92  Platí  to  i  při  zúženém  

vnímání  společenské  škodlivosti/prospěšnosti,  které  se  zaměřuje  na  hledisko  spole-

čenské  škody/společenského  prospěchu.  Společenská  škodlivost  (prospěšnost)  je  totiž  

pouze  vlastností  jednání  spočívající  ve  jeho  způsobilosti  přinést  společenskou  škodu  

(společenský  prospěch),  ale  není  sama  o  sobě  měřítkem,  natož  dostatečně  určitým.  

Neumožňuje  měřitelně  určit,  nakolik  je  jednání  společensky  škodlivé  –  měřitelnou  

kvantitu  společenské  škody,  tak  aby  to  umožňovalo  bezprostřední  objektivní  kompa-

raci  srovnatelnou  s  měřením  v  exaktních  vědách.  V  ekonomických  vztazích  se  za  

univerzální  měřítko  považují  peníze,  jimiž  lze  měřitelně  vyjádřit  a  vzájemně  kompa-

rovat  hodnotu  věcí,  potažmo  škody  na  nich.  Toto  kritérium  se  jako  základní  přeneslo  

                                                        
88 Sandel (2009, s. 6 an.) a Seelmann – Demko (2014, s. 169 an.) 

89 Sandel (2009, s. 41). 

90 Seelmann – Demko (2014, s. 179). 

91 Solnař (1972, s. 64–64). 

92 Solnař et al. (2003, s. 99 an.). 
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i  do  práva.  Takto  lze  však  hodnotit  pouze  penězi  vyjádřitelnou  újmu.  Nikoliv  však  

celkovou  společenskou  závažnost  jednání,  což  je  zvláště  pravda  posuzujeme-li  spole-

čenskou  škodlivost  de  lege  ferenda,  kdy  vlastně  není  k  dispozici  žádné  její  konkrétní  

měřítko.  Ale  i  de  lege  lata.  I  když  přijmeme  Roxinův  náhled93  a  dovodíme  z  něj,  že  

je  třeba  vzít  potaz,  že  společenská  škodlivost  má  svůj  kvantitativní  a  kvalitativní  

rozměr,  a  je  tedy  třeba  odlišit  statky  dle  kvality  (např.  majetek  vs.  život),  umožní  

to  sice  kvantitativní  srovnání  na  úrovni  určité  kvality  (např.  10  vs.  10  000  €,  život  

10  lidí  vs.  život  10  000  lidí),  ale  neřeší  to  problém  kolize  hodnot  různých  kvalit.  

Lze  tedy  najít  měřítko  společenské  pro  každou  chráněnou  hodnotu,  a  to  její  množ-

ství.  Tím  ale  jednak  není  ještě  vyjádřena  celková  závažnost  činu  (pouze  jeden  její  

aspekt)  a  zejména  není  řešeno  srovnání,  jsou-li  dotčeny  zájmy  různých  kvalit  (život  

vs.  sexuální  svoboda,  majetek,  tělesná  integrita),  a  už  vůbec  ne  diagonální  srovnání,  

jsou-li  tyto  kvality  dotčeny  v  různé  míře  (život  jednoho  člověka  vs.  sexuální  svoboda  

nebo  tělesná  integrita  5,  20  nebo  100  lidí).  Jakkoli  pojem  společenské  škodlivosti  a  

pojmy  na  něj  navázané  budí  zdání  vědeckosti,  jejich  konkrétní  vyhodnocení  do  

značné  míry  podléhá  osobnímu  vkusu,  morální  intuici94  a  mentální  kapacitě  toho,  

kdo  na  jejich  základě  hodnocení  provádí.  Nabízejí  jen  obecnou  a  poměrně  širokou  

směrnici  pro  řešení  hodnotové  kolize,  které  nakonec  in  concreto  bude  záviset  na  

konkrétních  okolnostech  případu.  Vedle  toho  je  třeba  říci,  že  se  zejména  po  druhé  

světové  válce  jako  odraz  deontologie  (druhého  směru  normativní  etiky)95  s  rozvojem  

lidských  práv  a  jejich  nedotknutelnosti  rozvinul  koncept  neporušitelných  hodnot,  či  

lépe  řečeno  povinností.  Reflexi  našel  zejména  v  kodexech  lidských  práv,  což  v  

českých  poměrech  znamená  zejména  v  Listině  základních  práv  a  svobod  a  Evropské  

Úmluvě  o  ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod  (EÚLP).  Mezi  tyto  kategorické  

                                                        
93 Roxin (2006, s. 603). 

94 Seelmann – Demko (2014, s. 169 an.). 

95 Seelmann – Demko (2014, s. 172). 
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povinnosti  patří  zejména  zákaz  usmrcení  (čl.  2  EÚLP)  a  zákaz  mučení,  nelidského  

a  ponižujícího  zacházení  (čl.  3  EÚLP).  Je  otázka  na  jaké  úrovni  tyto  kategorické  

povinnosti  působí,  zda  na  formální  a  představují  tak  formální  omezení,  nebo  na  

materiální  a  promítají  se  tak  už  do  materiálního  hodnocení  pohledem  společenské  

škodlivosti.  Je  nepochybné,  že  tyto  zákazy  mají  svůj  materiální  předobraz  (de  lege  

ferenda),  nezdá  se  však,  že  by  jejich  kategoričnost  byla  dána  čistě  mírou  společenské  

škodlivosti,  ale  spíše  způsobem  jejich  formálního  prohlášení  v  katalozích  lidských  

práv.  Stěží  lze  přisvědčit  tomu,  že  společenská  škodlivost  mučení  nebo  jiného  druhu  

špatného  zacházení  ve  smyslu  čl.  3  EÚLP  je  bez  ohledu  na  jeho  podobu  a  intenzitu  

nekonečná,  a  tudíž  nevyvážitelná  žádným  společenským  užitkem  za  žádných  okolností  

(cíl,  použitý  prostředek,  intenzitu,  jednorázovost,  nepravděpodobnost  trvalých  ná-

sledků,  osobu  mučeného,  vyčerpání  ostatních  prostředků),  jak  by  musel  být  bezvýji-

mečný  zákaz  opodstatněn  materiálně.  K  tomu  srov.  případ  Gäfgen,  v  němž  Evropský  

soud  pro  lidská  práva  konstatoval  porušení  čl.  3,  když  vyšetřovatel  z  obav  o  život  

uneseného  dítěte  pohrozil  osobě,  která  vyzvedla  požadované  výkupné  a  podezřelé  z  

únosu,  po  několikadenním  zadržení  a  výslechu  mučením,  pokud  neřekne,  kde  se  

unesené  dítě  nachází.96 

1.2.1.9 

Společenská  škodlivost,  materiální  protiprávnost  a  materiální  protiprávnost  

v  současném  českém  právu 

78. Český  trestní  zákoník  vymezuje  trestný  čin  v  ust.  §  13  odst.  1  a  protiprávnost  

přitom  uvádí  jako  první  definiční  znak:  trestným  činem  je  protiprávní  čin,  který  

trestní  zákon  označuje  za  trestný  a  který  vykazuje  znaky  uvedené  v  takovém  zákoně.  

Ze  samotného  textu  citovaného  ustanovení  nelze  dovodit,  zda  se  myslí  protiprávnost  

                                                        
96 ESLP Gäfgen (2010). 
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ve  smyslu  formálním,  materiálním,  anebo  v  obou  významech.  Zatímco  jazykový  

výklad  nedává  jasné  řešení,  historický  a  systematický  výklad  zdá  se  jednoznačně  

přisvědčuje,  že  zákonodárce  měl  při  tvorbě  zákoníku  na  mysli  trestný  čin  jako  

formálně  protiprávní.  Důvodová  zpráva  tento  závěr  podporuje  proklamací  o  tom,  že  

současný  zákoník  opouští  materiální  pojetí  trestného  činu  a  naopak  se  přiklání  k  

pojetí  formálnímu  (neodmyslitelně  spojeným  s  formální  protiprávností).97   

79. Ust.  §  12  odst.  2  TZ  normuje  zásadu  subsidiarity  trestní  represe  tak,  že  váže  

uplatnění  trestního  práva  na  případy  společensky  škodlivé.  Vzhledem  k  tomu,  že  tak  

činí  ještě  před  samotnou  definicí  trestného  činu,  lze  soudit,  že  protiprávností  v  

definici  myslel  zákonodárce  něco  jiného  než  společenskou  škodlivostí  zmíněnou  v  

ust.  o  subsidiaritě  trestní  represe,  že  tedy  neměl  na  mysli  materiální  protiprávnost. 

80. Nejasnosti  nicméně  vyvolává  článek  Pavla  Šámala  hlavního  redaktora  trest-

ního  zákoníku,  v  němž  uvádí,  že  „[s]polečenská  škodlivost  […]  není  v  trestním  zákoníku  

součástí  definice  trestného  činu,  jako  tomu  bylo  při  materiálním  pojetí  trestného  činu,  

ale  naopak  tím,  že  se  v  §  13  odst.  1  [TZ]  zdůrazňuje  protiprávnost  činu,  jde  o  návrat  

k  tzv.  materiální  protiprávnosti  v  pojetí,  které  bylo  až  do  roku  1950  u  nás  tradiční.“98  

Citovány  jsou  přitom  práce  Jaroslava  Kallaba99  a  Ericha  Olšara.100  Zmatení  je  dvojí.  

První  v  rovině  zdrojů,  na  něž  je  odkazováno,  druhé  v  myšlence,  která  je  sdělována  

a  která  odporuje  všemu,  co  bylo  dosud  o  trestním  zákoníku  tvrzeno  a  publikováno. 

81. Byť  oba  zmínění  autoři,  publikující  před  rokem  1950,  vycházeli  z  Lisztovy  

koncepce  materiální  protiprávnosti,  nelze  přehlédnout,  že  jejich  pohledy  na  materiální  

protiprávnost  se  od  sebe  dost  liší,  že  není  možné  mluvit  o  jednom  „pojetí,  které  

                                                        
97DZ k § 13. 

98 Šámal (2011, s 731). Zvýraznění převzato z původního článku. 

99 Kallab (1911). 

100 Olšar (1936) a Olšar (1940). 
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bylo  u  nás  tradiční“,  i  když  odhlédneme  od  dalších  kriminalistů,  kteří  u  nás  v  téže  

době  prezentovali  rozličná  pojetí  materiální  protiprávnosti  (příkladmo  Weber  1929,  

s.  15–16;  Veselá  1933,  s.  333–334;  Milota  1934,  s.  60;  Solnař  1947,  s.  104).  

Kallab  sice  patřil  mezi  první  autory  u  nás,  kteří  se  materiální  protiprávností  zaobírali,  

ale  stavěl  se  k  ní  jako  pojmu  a  její  využitelnosti  v  trestním  právu  kriticky.  Odkázat  

lze  na  tři  jeho  práce:  první  o  předmětu  krádeže  z  roku  1907,101  velkou  monografii  

na  téma  skutkové  podstaty  z  roku  1911,  kterou  cituje  i  Šámal,102  a  učebnici  trestního  

práva  hmotného  z  roku  1935.103  V  citované  práci  kritizuje  jednak  pojem  materiální  

protiprávnosti  jako  nedůsledné  označení,  které  ztěžuje  dorozumění.  Protiprávností  

podle  něj  vyjadřuje  jednak  poměr  k  normě  (formální),  tak  soubor  materiálních  znaků,  

jež  zákonodárce  mají  pohnout  k  vydání  normy  (materiální),  což  by  bylo  lépe  ozna-

čovat  spojením  protisociálnost  zločinu.104.  Olšarovo  pojetí  zde  bylo  již  prezentováno.  

Olšar  chápal  materiální  protiprávnost  jako  aspekt  jednotné  protiprávnosti  (vedle  

aspektu  formálního),  který  spočíval  v  porušení  právních  statků  chráněných  právními  

normami  čili  jinými  slovy  ve  společenské  škodlivosti.105  Jejich  pojetí  se  tedy  liší.  

Kallab  materiální  protiprávnost  vnímal  jako  sociologický  pojem  na  pozitivním  právu  

nezávislý106  (v  učebnici  z  roku  1935  to  ještě  zdůraznil  slovy:  „materiální  protiprávnost  

jest  poznatek  sociologický  resp.  politický,  nikoli  právnický“);107  odtud  jeho  pojem  

protisociálnost  zločinu,  který  bychom  mohli  přirovnat  k  materiální  trestnosti  de  lege  

ferenda.  Olšar  naproti  tomu  materiální  protiprávnost  chápal  spíše  jako  právní  pojem,  

                                                        
101 Kallab 1907, s. 1–2. 

102 Kallab 1911, s. 116–123. 

103 Kallab 1935, s. 30–31 a 128–129. 

104 Kallab 1911, s. 122. 

105 Olšar (1940, s. 43–50). 

106 Kallab 1911, s. 112. 

107 Kallab 1935, s. 31. 
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přibližoval  jej  formální  protiprávnosti,  s  níž  by  měl  tvořit  jednotný  pojem  protipráv-

nosti,  který  nelze  stupňovat.  A  kritériem  materiální  protiprávnosti  měla  být  spole-

čenská  škodlivost  zkoumaná  podle  právních  statků. 

82. I  když  se  podíváme  na  funkci,  jakou  podle  nich  měla  materiální  protiprávnost  

v  trestním  právu  hrát,  nemůžeme  dát  Šámalovi  za  pravdu,  že  by  zde  před  rokem  

1950  panovala  jednota.  Kallab  vnímal  materiální  protiprávnost  (protisociálnost)  jako  

pomůcku  zákonodárce  při  vymezování  protiprávních  jednání108  a  jako  pojistku  před  

jeho  libovůlí.109  De  lege  lata  jeho  roli  odmítal:  „Jednání  nepřestává  být  protiprávným  

proto,  že  pro  mimořádný  sběh  okolností  se  nedotklo  žádného  zájmu,  ano  snad  i  jim  

posloužilo,  jako  naopak  se  nestává  protiprávným  tím,  že  podstatně  dotklo  uznávaných  

zájmů,  dokud  tyto  zájmy  nedošly  svého  uplatnění  v  právním  řádu.“110  Olšar  roli  

materiální  protiprávnosti  vnímal  jako  obranu  proti  přílišnému  formalismu,  pokud  by  

se  materiální  protiprávnost  posuzovala  pouze  z  formálního  hlediska.  Přiznával  ji  

funkci  interpretační  pomůcky  v  pochybných  případech.111 

83. Patrně  Olšarovo  pojetí  a  způsob  užití  materiální  protiprávnosti  byl  inspirací  

pro  uvedenou  myšlenku  Pavla  Šámala  o  roli  materiální  protiprávnosti  v  systému  

nového  českého  trestního  práva.  Je  však  třeba  mít  na  paměti  rozdíl,  který  se  od  té  

doby  udál  na  poli  legislativy.  V  roce  1940,  kdy  Olšar  napsal  svoji  monografii  o  

protiprávnosti,  platil  trestní  zákon  z  roku  1852,  který  vůbec  nestanovil  znaky  trest-

ného  činu  a  o  protiprávnosti  mluvil  pouze  v  souvislosti  s  útokem  odvratitelným  v  

nutné  obraně  [§  2  písm.  f)  i.f.  TZ  1852].  Naproti  tomu  trestní  zákoník  výslovně  

uvádí  protiprávnost  jako  první  definiční  znak  trestného  činu  v  §  13  odst.  1.  Slovy  

Šámala  má  jít  o  „návrat  k  tzv.  materiální  protiprávnosti“,  která  je  dále  vymezena  s  

                                                        
108 Kallab 1911, s. 123. 

109 Kallab 1935, s. 128. 

110 Kallab 1935, s. 32. 

111 Olšar (1940, s. 46–48). 
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odkazem  na  Olšara  mj.  jako  „to,  co  je  sociálně  škodlivé“.112  Je  to  vyjádření  tak  

jasné,  že  těžko  jej  interpretovat  jinak,  než  že  podle  hlavního  redaktora  trestního  

zákoníku  má  být  sociální  škodlivost  znakem  trestného  činu.  To  je  zásadní  obrat  

oproti  deklarované  koncepci  trestního  zákoníku  v  důvodové  zprávě,  kde  je  naopak  

zdůrazněno,  že  společenská  škodlivost  je  jedno  z  kritérií  zásady  subsidiarity  trestní  

represe  a  „není  součástí  definice  trestného  činu“.113  Později  vydaný  komentář  shrnuje  

obě  verze,  takže  není  zcela  jasné,  jaký  je  poměr  mezi  definicí  trestného  činu  v  ust.  

§  13  odst.  1  TZ  a  tzv.  zásadou  subsidiarity  trestní  represe  dle  §  12  odst.  2  TZ. 

84. Ust.  §  12  odst.  2  TZ  o  zásadě  subsidiarity  trestní  represe  bylo  od  počátku  

kritizováno  pro  svoji  nejasnou  povahu  a  obsah.114  Je  výsledkem  relativně  dlouhého  

legislativního  procesu,  který  zahrnoval  i  nepřijatý  vládní  návrh  trestního  zákoníku  z  

let  2004–2006,  který  byl  projednáván  Poslaneckou  sněmovnou  ve  čtvrtém  volebním  

období  (2002–2006)  jako  tisk  č.  744/0  a  zamítnut  po  pozměňovacích  návrzích  jako  

sněmovní  tisk  č.  744/5.  Tento  návrh  zaváděl  formální  pojetí  trestného  činu  v  jeho  

čisté  podobě:115  co  je  trestným  činem  lze  de  lege  lata  určit  pouze  na  základě  jeho  

formálních  znaků,  hmotněprávní  korektiv  společenské  nebezpečnosti  měl  být  nahra-

zen  procesním  korektivem  –  principem  oportunity  upraveným  v  trestním  řádu  (zejm.  

v  ust.  §  172  odst.  2).  Při  projednávání  návrhu  bylo  v  návaznosti  na  debatu  v  

Poslanecké  sněmovně  a  Ústavněprávním  výboru  zpracováno  nové  výkladové  ustano-

vení,  které  mělo  řešit  problém  bagatelních  trestných  činů  (tedy  v  podstatě  selekci  

trestných  činů  tak,  aby  nedocházelo  k  přetížení  orgánů  činných  v  trestním  řízení  

                                                        
112 Totéž je pak zopakováno v komentáři, viz Šámal et al. (2012, s. 132). 

113 DZ. 

114 Fenyk (2009). 

115 Pipek (2004). 
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případy  málo  závažnými),116  v  §  396  odst.  2  o  tom,  že  „znaky  trestného  činu  je  

třeba  vykládat  tak,  aby  v  souladu  s  účelem  trestního  zákona  byl  za  trestný  čin  

považován  jen  čin  společensky  škodlivý.“117  Po  nepřijetí  tohoto  návrhu  bylo  ustano-

vení  bylo  převzato  do  nově  připravované  vládní  osnovy,  rovněž  se  zdůrazněním,  že  

jeho  účelem  je  selekce  bagatelních  trestných  činů.  118  Ve  vládním  návrhu  nového  

trestního  zákoníku  předloženém  k  projednání  a  schválení  Poslanecké  sněmovně  v  

pátém  volebním  období  let  2006–2010  jako  sněmovní  tisk  č.  410  byla  obsažena  jiná  

koncepce,  kterou  známe  dnes  z  ust.  §  12  odst.  2.  Z  přehledu  evoluce  různých  pojetí  

je  zřejmé,  že  původně  čistě  formální  pojetí  si  prošlo  značným  vývojem,  kdy  postupně  

nahrazeno  ustanovením,  jehož  obsah  a  povaha  je  nejasná.  Je  zřejmé,  že  nejde  jen  o  

původní  výkladové  ustanovení,  protože  pak  by  nebylo  nutno  ustupovat  od  textace  v  

původním  návrhu.  Vyjasnění  povahy  tohoto  ustanovení  je  z  pohledu  témata  této  

práce  důležité,  protože  může  obsahovat  jednu  z  okolností  vylučujících  trestnost  

založenou  na  nedostatku  materiální  trestnosti  a  je  důležité  také  osvětlit  její  význam  

tvorbu  nových  okolností  vylučujících  protiprávnost  a  aplikaci  těch  stávajících. 

85. Vzdor  užité  marginální  rubrice  k  §  12  TZ,  která  hovoří  o  „zásadě  subsidiaritě  

trestní  represe“  nelze  věcně  přisvědčit  mínění,  že  ust.  §  12  odst.  2  upravuje  toliko  

právní  zásadu  a  nestanoví  konkrétní  normu,  což  znamená,  že  se  nemá  aplikovat  

přímo,  ale  „v  zásadě  jen  prostřednictvím  právních  institutů  a  jednotlivých  norem  

trestního  práva.“119  Je  třeba  připomenout  text  ustanovení  §  12  odst.  2  TZ,  který  

                                                        
116 Podobně v Polsku shrnuje roli společenské nebezpečnosti dle tamního trestního zákoníku z roku 

1969 Gardocki (2015, s.). 

117 Šámal (2006, s. 37). Ustanovení bylo vloženo do sněmovní tisk 744/3 jako pozměňovací návrh 

ústavněprávního výboru č. A.79. 

118 Nezkusil (2009, s. 13). 

119 Šámal et al. (2012, s. 133). 
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zní:  „Trestní  odpovědnost  pachatele  a  trestněprávní  důsledky  s  ní  spojené  lze  uplat-

ňovat  jen  v  případech  společensky  škodlivých,  ve  kterých  nepostačuje  uplatnění  

odpovědnosti  podle  jiného  právního  předpisu.“  Je  třeba  říci,  že  forma  vyjádření  je  

taková,  že  z  ní  lze  vyvodit  konkrétní  povinnosti  adresované  orgánům  činným  v  

trestním  řízení,  které  aplikují  (uplatňují)  trestní  právo  v  trestním  řízení  (stanovují  

vinu  a  ukládají  trestněprávní  sankce),  že  tak  mají  činit  pouze  tehdy,  když  jde  o  

jednání  současně  společensky  škodlivé  a  nepostačuje  uplatnění  jiného  typu  právní  

odpovědnosti.  Zákonnou  formulaci  povinnosti  nelze  označit  jinak  než  jako  normu;  

povinnosti  nevznikají,  na  základě  právních  zásad  jako  takových.  Ukládaná  povinnost  

je  ve  skutečnosti  negativní  –  má  podobu  zákazu,  protože  jde  o  omezení  věcné  

kompetence  orgánů  činných  v  trestním  řízení.  Vzdor  svému  umístění  v  hmotněpráv-

ním  kodexu  má  nepochybně  procesní  povahu. 

86. Z  hlediska  obsahu  normuje  to,  co  jsme  výše  nazvali  materiální  trestností,  nikoli  

protiprávností.  Nejde  jí  o  materiální  vymezení  protiprávního  jednání,  ale  o  vymezení,  

které  jednání  je  z  věcných  důvodů  trestné.  Tyto  důvody  spočívají,  jak  už  bylo  řečeno  

v  subsidiární  ochraně  právních  hodnot/statků  (subsidiärer  Rechtsgüterschutz),  která  má  

dva  aspekty:  společenskou  škodlivost  a  nedostatečnost  jiných  právních  prostředků  

(princip  ultima  ratio). 

87. Společenská  škodlivost  není  definována.  V  důvodové  zprávě  se  praví,  že  je  

určována  povahou  a  závažností  trestného  činu  a  odkazuje  se  na  ustanovení  §  39  

odst.  2  TZ  v  hlavě  věnované  trestání  a  vyměřování  trestů,  kde  jsou  příkladmo  (arg.  

slovem  „zejména“)  uvedena  kritéria,  podle  nichž  se  povaha  a  závažnost  trestného  

činu  určuje.  Ta  korespondují  hlediskům  pro  určení  stupně  společenské  nebezpečnosti  

v  §  3  odst.  4  TZ  1961.  Z  toho  plyne,  že  v  pozitivním  českém  právu  znamená  

společenská  škodlivost  obsahově  totéž,  co  společenská  nebezpečnost  dle  dřívější  

úpravy.  Rozdíl  v  obsahu  mezi  nimi  není,  to  ale  ještě  neznamená,  že  jde  o  stejné  

instituty  stejným  způsobem  zakomponované  do  systému  trestního  práva.  Zákon  sice  
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umožňuje  výklad,  který  by  se  podával  z  citovaného  Šámalova  článku,  kdy  by  usta-

novení  §  12  odst.  2  TZ  navazovalo  na  ust.  §  13  odst.  1  TZ  a  vymezovalo  jeden  ze  

znaků  trestného  činu  a  sice  jeho  „materiální  protiprávnost“.  Na  druhou  stranu  se  

však  takový  výklad  ze  zákona  nepodává,  sám  nikde  v  souvislosti  s  ust.  §  12  odst.  2  

TZ  nehovoří  o  protiprávnosti.  Jde  patrně  spíše  o  domyšlení  důsledků  Šámalova  

vyjádření,  které  on  sám  nezamýšlel.  Předně  je  třeba  říci,  že  ani  jeden  z  autorů,  na  

něž  odkazoval  (Kallab  a  Olšar)  sám  nekoncipoval  „materiální  protiprávnost“  jako  

samostatný  znak  trestného  činu.  Kallab  „materiální  protiprávnost“  vnímal  sociolo-

gicky  jako  hledisko  de  lege  ferenda,  nemající  aplikační  význam.  Olšar  navrhoval  ma-

teriální  protiprávnost  používat  jako  nástroj  teleologického  výkladu  ve  sporných  pří-

padech  a  jen  v  nich  pro  určení,  zda  je  jednání  trestné  či  ne.  Jiné  uplatnění  pro  něj  

při  aplikaci  práva  nenabízel.  To  je  blízko  selektivní  funkci  v  případě  bagatelních  

deliktů,  jak  o  ní  bylo  hovořeno  v  souvislosti  s  návrhem  z  roku  2006.  Avšak,  jak  již  

bylo  řečeno,  stávající  pojetí  se  od  pojetí  z  roku  2006  liší,  a  to  nikoli  zanedbatelně.  

A  nadto  komentář  upravující  trestněprocesní  důsledky  uplatnění  zásady  subsidiarity  

trestní  represe  vypočítává  ty,  které  odpovídají  meritornímu  rozhodnutí  z  důvodu,  že  

nejde  o  trestný  čin  (včetně  zproštění  obžaloby  rozsudkem  v  řízení  před  soudem).120  

Je  tedy  dost  důvodů  pochybovat  o  obou  variantách:  že  ust.  §  12  odst.  2  TZ  je  

normován  jako  zvláštní  znak  trestného  činu  (materiální  trestnost  de  lege  lata),  anebo  

že  jde  o  zásadu/normu,  působící  mimo  znaky  trestného  činu  a  sloužící  pouze  vý-

kladu.  I  druhé  řešení  je  myslitelné:  použití  ustanovení  o  zásadě  subsidiarity  jako  

výkladového  pravidla  normujícího  zvláštní  pravidlo  teleologického  výkladu  opřeného  

o  zásadu  subsidiární  ochrany  právních  hodnot,  není  vyloučeno. 

88. Problém  nicméně  činí  ustanovení  §  5  nového  zákona  o  odpovědnosti  za  

přestupky  (ZOP),  které  přestupky  vymezuje  tak,  že  jde  o  společensky  škodlivé  

                                                        
120 Šámal et al. (2012, s. 119). 
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protiprávní  činy,  nejde-li  o  trestné  činy.  To  má  své  důsledky  u  jednání,  u  nichž  je  

veřejnoprávní  odpovědnost  rozdělena  podle  závažnosti  mezi  trestní  právo  a  správní  

právo,  aniž  by  mezi  nimi  byly  stanovena  formální  hranice  (formální  znak,  který  by  

je  odlišoval).  Tak  tomu  je  například  u  trestného  činu  krádeže  dle  §  205  odst.  2  TZ  

a  přestupku  proti  majetku  §  8  odst.  1  písm.  a)  bodu  1  ZNP.  Jediným  rozlišovacím  

kritériem  mezi  kategoriemi  přestupku  a  trestného  činu  je  materiální  trestnost  (zásada  

subsidiarity  trestní  represe)  dle  §  12  odst.  2  TZ  a  jeho  konkrétní  aplikace,  žádný  

formální  znak.  Protože  trestné  činy  a  přestupky  na  sebe  bezprostředně  navazují,  ale  

jsou  přitom  vůči  sobě  disjunktní  (ex  definicio  je  přestupek  přestupkem  jen,  není-li  

trestným  činem),  je  zjevné,  že  to,  co  je  odděluje  je  znak  materiální  trestnosti.  Ten  

je  znakem  trestného  činu,  který  je  vymezuje  vůči  přestupku. 

89. Tím  se  však  problematika  užití  zásady  subsidiarity  trestní  represe  dle  §  12  

odst.  2  nevyčerpává.  Dlužno  dát  za  pravdu  Kratochvílovi,  121  že  přichází  v  úvahu  

její  aplikace  ve  dvou  směrech: 

(a) jako  interpretačního  pravidla  s  tím  důsledkem,  že  in  concreto  nebyl  spáchán  

trestný  čin; 

(b) procesního  korektivu  v  tom  smyslu,  že  jednání  sice  zůstává  trestným  činem,  

ale  trestní  odpovědnost  se  neuplatní. 

90. Příklad  [ad  (a)],  kdy  uplatnění  zásady  subsidiarity  trestní  represe  slouží  jako  

kritérium  pro  posouzení,  že  se  nejedná  o  trestný  čin,  jsme  už  rozebírali  v  souvislosti  

s  přestupky.  Tam,  kde  neexistuje  formální  znak  (byť  málo  určitý,  vyžadující  hodno-

cení),  který  by  na  sebe  navazující  přestupky  a  trestné  činy  odděloval  nelze  hovořit  

o  pouhém  interpretačním  pravidle,  ale  o  dalším  znaku,  který  není  jinak  vymezen  

než  materiální  trestností.  Nelze  proto  v  těchto  případech  souhlasit  ani  se  soudní  

praxí,  která  o  ust.  §  12  odst.  2  TZ  soustavně  tvrdí,  že  jde  obecně  jen  o  interpretační  

                                                        
121 Kratochvíl (2015, s. 547, pozn. pod č. 41). 
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pravidlo.122  Tam,  kde  takový  znak  existuje  [srov.  např.  znak  veřejnosti  v  ust.  §  358  

TZ  o  trestném  činu  výtržnictví  vs.  vymezení  přestupku  proti  občanskému  soužití  v  

§  7  ZNP,  znak  těžké  újmy  na  zdraví  v  ust.  §  353  odst.  1  TZ  o  trestném  činu  

nebezpečného  vyhrožování  oproti  znaku  újmy  na  zdraví  u  přestupku  proti  občan-

skému  soužití  dle  §  7  odst.  1  písm.  c)  bod  1  ZNP]  je  hranice  dána  formálním  

znakem,  který  má  být  vyložen  v  souladu  se  zásadou  subsidiarity  trestní  represe. 

91. Uplatnění  procesního  korektivu  přichází  v  úvahu  zejména  tam,  kde  trestní  

odpovědnost  a  odpovědnost  dle  jiného  předpisu  netvoří  kontinuum,  ale  souběžné  

systémy.  To  je  případ  soukromoprávní  odpovědnosti,  event.  zvláštních  disciplinárních  

deliktů,  které  nemají  povahu  „trestního  obvinění“  ve  smyslu  čl.  6  odst.  1  Evropské  

úmluvy  posuzované  podle  Engelovských  kritérií.123  Jak  bude  ukázáno,  toto  poslední  

hledisko  se  může  uplatnit  v  případě  posuzování  výjimek  z  okolností  vylučujících  

protiprávnost,  jsou-li  jejich  podmínky  splněny,  ale  vybočení  z  jejich  mezí  je  málo  

společensky  škodlivé  nebo  postačí  uplatnění  odpovědnosti  podle  jiného  právního  

předpisu. 

92. V  teorii  a  praxi  se  řešilo,  jakým  způsobem  má  být  zkoumána  společenská  

škodlivost  jako  jedno  z  kritérií  zásady  subsidiarity  trestní  represe,  jestliže  nemá  dojít  

k  uplatnění  trestní  odpovědnosti  [tzv.  subsidiarita  trestní  represe  z  hlediska  viny  –  

tento  název  není  šťastný  s  ohledem  na  ustálený  procesní  pojem  viny  (uznat  vinným),  

přesto  se  v  teorii  ujal  patrně  v  návaznosti  na  dichotomii  viny  a  trestu  a  také  pro  

svou  úspornost,  protože  vyjadřuje  totéž,  co  přesnější,  ale  zdlouhavý  opis  „pod-

mínky/základy  trestní  odpovědnosti“].  Zda  má  být  aplikována  v  širokém  smyslu  

slova  –  lato  sensu  (tj.  bez  ohledu  na  znaky  daného  trestného  činu),  nebo  v  úzkém  

smyslu  slova  –  stricto  sensu  (tj.  posuzovaná  pouze  z  toho  hlediska  nakolik  jsou  

                                                        
122 Rt 26/2013 nebo NS 11 Tdo 344/2017. 

123 ESLP Engel (1976). 
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naplněny  znaky  daného  typu,  nepřihlížeje  k  dalším  okolnostem).  Problém  popisuje  

Kratochvíl,  vyjmenovává  i  příklady  soudních  rozhodnutí,  které  otázku  řešily  odlišně  

jedním  nebo  druhým  způsobem.  124  Zdá  se,  že  Nejvyšší  soud  dal  v  usnesení  z  27.  

září  2017  dal  Kratochvílovi  za  pravdu,  když  uvádí,  že  „[s]polečenskou  škodlivost  

nelze  řešit  v  obecné  poloze,  ale  je  ji  třeba  zvažovat  v  konkrétním  posuzovaném  

případě  spáchaného  méně  závažného  trestného  činu,  u  něhož  je  nutné  ji  zhodnotit  

s  ohledem  na  intenzitu  naplnění  kritérií  vymezených  v  §  39  odst.  2  [TZ],  a  to  ve  

vztahu  ke  konkrétním  znakům  zvažované  skutkové  podstaty  trestného  činu.  Úvaha  o  tom,  

zda  jde  o  čin,  který  není  trestným  činem  pro  nedostatek  škodlivosti  pro  společnost,  

se  zásadně  uplatní  v  případech,  ve  kterých  posuzovaný  skutek  z  hlediska  spodní  

hranice  trestnosti  neodpovídá  běžně  se  vyskytujícím  trestným  činům  dané  skutkové  

podstaty.  Kritérium  společenské  škodlivosti  případu  je  dále  doplněno  principem  

ultima  ratio,  z  kterého  vyplývá,  že  trestní  právo  má  místo  pouze  tam,  kde  jiné  

prostředky  z  hlediska  ochrany  práv  fyzických  a  právnických  osob  jsou  nedostatečné,  

neúčinné  nebo  nevhodné.125 

1.2.1.10 

Shrnutí 

93. Materiální  protiprávnost  ve  vlastním  smyslu  slova  má  na  rozdíl  od  formální  

protiprávnosti  v  trestněprávním  prostředí  relativně  omezený  význam.  Je-li  tento  

pojem  používán  pak  zásadně  ve  smyslu  společenské  škodlivosti  a  materiální  trest-

nosti,  které  jsou  pro  trestní  právo  důležité.  Jejich  podstatou  je  zkoumání,  zda  jednání  

vykazuje  nějaké  věcné  znaky,  které  odůvodňují,  že  je  nebo  má  být  prohlášeno  za  

                                                        
124 Kratochvíl (2015, s. 554–558). 

125 NS 11 Tdo 344/2017, ¶ 77. 
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trestné.  Pojem  materiální  trestnosti  se  opírá  o  pojem  společenské  škodlivosti.  Spole-

čenská  škodlivost  je  neurčitý  pojem  na  pomezí  práva  a  sociologie  mezi  nimiž  osciluje,  

v  jádru  vyjadřuje  vlastnost  jednání  působit  společenskou  škodu  –  poškozovat  hodnoty  

společnosti  (negativní  poměr  jednání  k  těmto  hodnotám).  Jeho  konkrétní  podoba  a  

další  aspekty  se  liší  podle  jednotlivých  pojetí.  Lze  jej  zkoumat  na  pozadí  různých  

hledisek  a  podle  toho  rozlišovat  jeho  různý  rozsah.  Jedním  z  hledisek  je  okruh  

společenských  hodnot,  který  má  být  vzat  v  úvahu.  Druhým  častým  limitem  jsou  

znaky  skutkové  podstaty,  je-li  zkoumána  společenská  škodlivost  jednání  naplňujícího  

znaky  skutkové  podstaty  (formální  znaky  trestného  činu)  v  rámci  znaků  této  skutkové  

podstaty  (a  jiné  okolnosti  při  jejím  hodnocení  nemají  být  brány  v  úvahu).  Tak  podle  

judikatury  má  být  chápána  společenská  škodlivost  ve  smyslu  ust.  §  12  odst.  2  TZ,  

která  vymezuje  materiální  trestnost  (nazývanou  subsidiaritou  trestní  represe).  Ta  spo-

čívá  v  subsidiární  ochraně  právních  hodnot.  Její  zkoumání  má  význam  nejen  v  rámci  

skutkové  podstaty  stricto  sensu,  ale  i  z  hlediska  výjimek  z  okolností  vylučujících  

protiprávnost,  které  rovněž  zakládají  trestnost  (na  rozdíl  od  okolností  vylučujících  

protiprávnost  jsou  oblastí  trestnosti)  a  rovněž  u  nich  může  přijít  k  užitku  úvaha,  

zda  v  případě,  že  sice  jsou  pro  ně  naplněny  formální  důvody,  není  s  ohledem  na  

jejich  povahu  a  závažnost  na  místě  neaplikovat  trestní  odpovědnost.  Např.  u  málo  

významných  excesů. 

94. De  lege  ferenda  je  nedostatek  celkové  společenské  škodlivosti,  resp.  relativní  

společenský  prospěch  důvodem  zakotvení  okolností  vylučujících  protiprávnost.  De  

lege  lata  však  české  právo  při  zohledňování  materiální  trestnosti  jednání  příliš  mož-

ností  ke  zvážení  nenormovaných  okolností  vylučujících  protiprávnost  nedává.  Není  

však  vyloučena  analogická  aplikace  již  normovaných  okolností  (např.  nutné  obrany  

na  případ  kolize  dvou  právních  povinností),  kde  důvodem  pro  její  aplikace  bude  

patrně  právě  hledisko  absentující  celkové  společenské  škodlivosti/materiální  trest-

nosti.  Jednání  za  okolností  vylučujících  protiprávnost  podle  nás  vždy  společensky  



 

 

 
protiprávnost,  trestní  odpovědnost  a  

trestnost 52 

 

škodlivé  jedním  směrem  jsou,  což  by  mělo  být  vykoupeno  tím,  že  z  druhé  strany  

přinášejí  nějaký  společenský  užitek. 

1.2.2 

Protiprávnost  jako  porušení  objektivního  vs.  subjektivního  práva 

95. Protiprávnost  možno  konstruovat  buď  (a)  jako  na  porušení  objektivního  práva  

(ve  smyslu  anglického  law),  nebo  naopak  (b)  jako  na  porušení  subjektivního  práva  

(ve  smyslu  anglického  right).  Rozdíl  je  v  tom,  co  vezmeme  za  kritérium  hodnocení,  

zda  právo  jako  systém  norem  –  tedy  právo  objektivní,  nebo  právo  jako  systém  

oprávnění  –  právo  či  práva  subjektivní. 

96. Na  rozdíl  od  předchozího  má  toto  členění  –  pokud  nějaký  –  tak  pouze  

omezený  historický  význam.  Recentní  nauka  trestní  i  civilní  se  jednotně  přiklání  k  

názoru,  že  protiprávnost  zakládá  rozpor  s  objektivním  právem.126   

97. Podle  Olšara  odpovídá  rozhraničení  mezi  formální  a  materiální  protiprávností.  

Hovoříme-li  o  nějakém  jednání  jako  o  formálně  protiprávním,  říkáme  o  něm,  že  

odporuje  některé  z  právních  norem  právního  řádu,  některému  z  jeho  příkazů/zákazů.  

Nepopisujeme  tedy  nic  jiného,  než  porušení  objektivního  práva.  Naproti  tomu  pokud  

říkáme,  že  protiprávnost  záleží  v  porušení  subjektivního  práva,  bylo  by  možno  sladit  

jej  s  pojmem  porušení  chráněných  právních  hodnot.  Taková  koncepce  –  z  dnešního  

pohledu,  kdy  se  pojem  subjektivního  práva  ustálil  –  stojí  na  jeho  přepínání.  Navíc  

pojem  subjektivního  práva  není  o  nic  méně  formální  než  pojem  objektivního  práva.  

Jde  jen  o  jiný  úhel  pohledu.  Subjektivní  právo  je  možnost  se  v  souladu  se  zásadou  

legální  licence  chovat  libovolně  mimo  limity  plynoucí  z  objektivního  práva  ve  for-

málním  smyslu,  které  představuje  soubor  norem,  tj.  regulativů  lidského  jednání  

pomocí  příkazů  nebo  zákazů.  Porušení  subjektivního  práva  jeho  subjektem  nepřichází  

                                                        
126 Eliáš et al. (2008, § 420, s. 795). 



 

 

 
protiprávnost,  trestní  odpovědnost  a  

trestnost 53 

 

v  úvahu,  neboť  se  pohybuje  v  prostoru  pro  něj  právně  neomezeném.  Lze  tedy  

uvažovat  o  porušení  subjektivního  práva  jinými  osobami,  např.  porušení  práva  vlast-

nického  nebo  práva  autorského.  Jak  lze  však  ukázat,  jednání,  kterým  jiné  osoby  

zasahují  do  těchto  práv,  však  může  být  dovolené  nebo  dokonce  přikázané,  podle  

toho,  jaká  práva  či  povinnost  má  dotyčná  jednající  osoba  (např.  právo  smluvního  

nájemce  nezasahuje  do  práva  vlastníka  na  užívání  předmětu  nájmu  a  stejně  tak  

ujednaná  povinnost  zahradníka  otrhat  a  naházet  červivá  jablka  na  kompost  nezasahuje  

do  práva  vlastníka  na  požívání  plodů).  Nejedná  se  vlastně  o  rozpor  se  subjektivním  

právem  (oprávněním)  jako  takovým,  ale  s  povinnostmi,  které  jsou  stanoveny  objek-

tivním  právem.  Tedy  každé  porušení  subjektivního  práva  lze  převést  do  roviny  

objektivního  práva.   

1.2.3 

Objektivní  vs.  subjektivní  protiprávnost 

98. Rozlišování  protiprávnosti  na  subjektivní  a  objektivní  kategorii  můžeme  najít  

u  Solnaře127  a  Nývltové.128  Jde  o  jiné  členění  než  v  předchozím  případě,  které  též  

bylo  vedeno  na  ose  subjektivní–objektivní.  Solnař  specifikuje  pouze  subjektivní  kate-

gorii,  která  má  být  chápána  „jako  znak  jednání  odporujícího  normě  =  pravidlu  

určujícímu  jednání.“129  Nývltová  toto  vymezení  subjektivního  pojetí  přebírá  s  dovět-

kem,  že  takto  vymezená  protiprávnost  musí  být  chápána  „se  zřetelem  k  právnímu  

řádu  jako  celku“.  Doplňuje  navíc  vymezení  „objektivní  protiprávnosti“,  která  má  

spočívat  v  tom,  že  jednání  je  „protiprávní,  pro  společnost  nebezpečné,  ohrožující  

                                                        
127 Solnař (1972, s. 101–102). 

128 Nývltová (2004). 

129 Solnař (1972, s. 101). 
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zájmy  chráněné  trestním  zákonem“.130  Nelze  nevidět,  že  takto  podané  definice  pod-

statu  dělení  protiprávnosti  na  subjektivní  a  objektivní  nijak  nevyjasňují.  V  podání  

Nývltové  by  dělení  na  subjektivní  a  objektivní  odpovídalo  rozlišení  mezi  formální  a  

materiální  protiprávností,  kde  by  subjektivní  prvek  odůvodňující  dosti  zavádějící  

označení  této  klasifikace  bylo  možno  spatřovat  pouze  v  osobě  zákonodárce.  O  to  ale  

při  tomto  rozlišení  nešlo. 

99. Oba  autoři  toto  členění  shodně  uvádějí  v  souvislosti  s  vymezením  protipráv-

nosti  útoku,  který  lze  odvracet  v  nutné  obraně.  Zatímco  objektivní  protiprávnost  má  

dovolovat  odvracet  v  nutné  obraně  útoky  osob  nepříčetných,  jednajících  v  omylu,  

dětí  a  zvířat,  subjektivně  pojatá  protiprávnost  by  útoky  těchto  osob  vyřadila  z  pojmu  

„protiprávní  útok“,  čímž  by  se  zařadily  do  kategorie  nebezpečí  odvratitelného  za  

podmínek  krajní  nouze  (kladoucí  na  obránce  přísnější  požadavky). 

100. Je  tedy  zjevné,  že  kategorie  subjektivní  a  objektivní  protiprávnosti  se  liší  v  

jejím  subjektu,  resp.  vlastnostech,  které  musí  vykazovat,  aby  bylo  jeho  jednání  možno  

prohlásit  za  subjektivně  protiprávní.  Rozlišovacím  kritériem  mezi  subjektivní  a  ob-

jektivní  protiprávností  je  tedy  ta  okolnost,  zda  je  jednající  způsobilý  porušit  povin-

nost,  která  se  mu  danou  normou  ukládá.  Subjektivní  pojetí  protiprávnosti  tedy  

vyžaduje  po  subjektu  způsobilost  k  deliktnímu  jednání,  zatímco  u  objektivního  pojetí  

je  způsobilý  porušit  normu  každý  právní  subjekt. 

101. Lze  si  představit  použití  obou  pojetí  v  jednom  právním  řádu.  Objektivní  u  

deliktu,  tj.  u  protiprávnosti  jako  znaku  trestného  činu,  a  subjektivní  u  vymezení  

protiprávního  útoku,  který  je  předpokladem  nutné  obrany. 

102. V  rámci  znaků  trestného  činu  je  kategorie  subjektivní  protiprávnosti  neprak-

tická.  Způsobilost  subjektu  trestného  činu  (pachatele)  je  zde  řešena  pomocí  jiných  

znaků  (příčetnosti,  zavinění,  věku).  Nadto  je  analytické  rozvržení  pojmu  trestného  

                                                        
130 Nývltová (2004). 
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činu  do  dílčích,  jednodušších  kategorií  výdobytkem  dlouho  pěstované  právní  vědy  a  

usnadňuje  hodnocení  jednání  z  toho  hlediska,  zda  jde  o  trestný  čin.  Shlukování  

těchto  kategorií  do  složitějších  celků  by  z  hlediska  vývoje  studia  systému  stavby  

trestného  činu  nutně  představovalo  nežádoucí  degradaci. 

103. Užití  subjektivně  pojímané  protiprávnosti  pro  klasifikaci  útoku,  který  je  způ-

sobilý  být  odvracením  v  nutné  obraně,  a  priori  vyloučeno  není.  Útok  nebývá  v  

pozitivním  právu  vymezen  tak  detailně  jako  trestný  čin.  Zahrnutí  dalších  požadavků  

do  pojmu  protiprávnost  metodologicky  přichází  v  úvahu,  pokud  se  drží  v  mezích  

restriktivního  výkladu  a  nepřesahuje  do  oblasti  teleologické  redukce,  kdy  je  význam  

pojmu  pro  účely  aplikace  zužován  pod  jeho  jazykově  nesporný  významový  rozsah  

(kterou  v  trestním  právu  nutno  chápat  jako  projev  nepřípustné  „zrcadlové  analo-

gie“).131  Subjektivní  podmínky  protiprávnosti  patrně  ještě  nelze  brát  za  překročení  

myslitelného  významu  pojmu.  Jestliže  sám  pojem  protiprávnost  je  po  předmětové  

stránce  omezen  na  lidské  jednání,  můžeme  z  něj  rovnou  vyřadit  chování  zvířat.  

Lidské  jednání  je  neoddělitelně  spojeno  s  vůlí,  jejímž  je  projevem,  tedy  nutně  

obsahuje  subjektivní  prvky,  které  pojem  protiprávnosti  mohou  omezovat.  Je  však  

otázka,  zda  i  zde  je  praktické  subjektivní  podmínky  útoku  řadit  k  protiprávnosti,  

jestliže  jde  o  obecně  objektivní  pojem  a  jestliže  k  tomu  nenutí  právní  úprava.  Např.  

český  trestní  zákoník  vůbec  nestanoví,  že  podmínkou  obrany  je  „protiprávní  útok“,  

ale  „útok“  (§  29  odst.  1  TZ).  Že  je  jeho  podmínkou  i  protiprávnost,  dotvořila  

teorie  a  praxe.  Stejně  tak  lze  definovat  další  podmínky  útoku,  které  budou  mít  

objektivní  i  subjektivní  charakter. 

104. Nezdá  se  tedy,  že  by  pojem  subjektivní  protiprávnosti  byl  nutný  nebo  prak-

tický  a  že  by  napomáhal  lepšímu  pochopení  problematiky  protiprávnosti  ani  útoků  

                                                        
131 Melzer (2009, s. 248). 
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způsobilých  v  nutné  obraně  (jak  ostatně  dokládají  její  matoucí  definice  u  Solnaře  a  

Nývltové). 

1.3 

Jednota  vs.  mnohost  protiprávnosti 

105. V  nauce  trestního  práva  se  občas  vyskytuje  termín  trestní  protiprávnost,  

který  se  zpravidla  klade  do  protikladu  k  pojmu  civilní  protiprávnosti,132  příp.  obecné  

protiprávnosti.133  Terminologie  naznačuje,  jako  by  podle  těchto  teorií  mělo  existovat  

více  druhů  (proti)právnosti,  zvláštních  pro  určitý  právní  obor,  z  hlediska  jehož  norem  

se  protiprávnost  posuzuje.  Trestní  protiprávnost  by  měla  označovat  rozpor  s  nor-

mami  trestního  práva.134  Zda  existuje  jediná  protiprávnost  pro  celý  právní  řád  nebo  

existují  více  samostatných  protiprávností  pro  jednotlivé  právní  obory,  je  otázka,  která  

má  zásadní  význam  pro  rozřešení  otázek  právní  odpovědnosti  (jejích  jednotlivých  

druhů)  i  systému  znaků  trestného  činu. 

1.3.1 

Teorie  odvětvové  protiprávnosti 

106. Právní  nauka  je  dlouho  ustálená  na  kategoricky  uplatňovaném  principu  jed-

notnosti  a  bezrozpornosti  právního  řádu.135  Jak  správně  uvádí  Veselá,  jde  o  požadavek  

logiky,  nikoli  empirický  poznatek.136  S  ohledem  na  regulativní  funkci  práva  a  jeho  

norem  nelze  připustit,  aby  jedno  a  totéž  jednání  bylo  na  jednom  místě  právního  

                                                        
132 Srov. Solnař (1922, s. 51), Olšar (1940, s. 8). 

133 Kratochvíl et al. (2012, s. 196–7). 

134 Burda (2012, s. 2–4) nebo Kratochvíl et al. (2012, s. 197). 

135 Kallab (1911, s. 120–121), Olšar (1940, s. 8, 25, 30, 32 a 34), Novotný (2011, s. 234), Jelínek 

et al. (2016, s. 131). 

136 Veselá (1933, s. 327–8). 
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řádu  zakázané  a  na  jiném  dovolené,  ba  dokonce  přikázané.  Nelze  připustit,  aby  

adresát  norem  dostal  kontradiktorní  informaci,  jak  se  má  podle  práva  chovat. 

107. Lze  se  ztotožnit  s  náhledem  Vladimíra  Solnaře,  který  v  roce  1922  shrnul  

otázku  zvláštních  kategorií  protiprávnosti  tak,  že  jde  o  vyjádření  skutečnosti,  že  se  

té  či  oné  právní  normě  poskytuje  různý  druh  právní  ochrany.137  Zatímco  spojení  

„civilně  protiprávní“  značí,  že  s  deliktem  je  spojena  občanskoprávní  odpovědnost,  

„trestní  protiprávnost“  vyjadřuje  skutečnost,  že  porušení  dané  povinnosti  je  stiženo  

trestem. 

108. Tak  je  třeba  vykládat  i  ustanovení  §  1  odst.  1  věty  druhé  nového  občanského  

zákoníku,  které  stanoví,  že  uplatňování  soukromého  práva  je  nezávislé  na  uplatňování  

práva  veřejného.  V  komentářích  k  novému  občanskému  zákoníku  je  toto  ustanovení  

hojně  kritizováno  a  alespoň  co  do  svého  dosahu  zpochybňováno.138  Ustanovení  má  

působit  na  úrovni  právních  následků.139  V  samotné  důvodové  zprávě  je  zdůrazněno,  

že  ustanovením  se  nezpochybňuje  jednota  právního  řádu.140  Jinak  je  však  věc  pre-

zentována  v  pozdějším  článku  Karla  Eliáše,  hlavního  autora  nového  občanského  

zákoníku.  Podle  něj  je  ustanovení  „výslovným  vyjádřením  duality  práva“.141  Za  

pozornost  v  tomto  směru  stojí  hned  úvodní  pasáže  Eliášova  článku:  „Skutečnost,  že  

je  určitý  stav  po  právu  nebo  protiprávní  podle  předpisů  práva  veřejného  nebo  že  je  

určité  jednání  přípustné  podle  veřejného  práva,  anebo  že  jde  naopak  o  veřejnoprávní  

delikt,  nevypovídá  nic  o  právnosti  nebo  protiprávnosti  stavu  nebo  jednání  v  soukro-

moprávní  sféře.  Činnost  nebo  stav  v  souladu  s  veřejným  právem  mohou  kolidovat  

s  právem  soukromým  do  té  míry,  že  založí  soukromoprávní  povinnosti  (např.  §  1013  

                                                        
137 Solnař (1922, s.  

138 Lavický et al. (2014, s. 12–17), Švestka et al. (2013, § 1). 

139 Švestka et al. (2013, § 1). 

140 Švestka et al. (2013, § 1). 

141 Eliáš, (2014, s. 1008). 
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nebo  2925  [NOZ]).  Z  jiného  úhlu  pohledu  lze  poukázat,  že  veřejnoprávní  delikt  se  

sankčními  důsledky  podle  práva  veřejného  bude  v  soukromoprávním  světě  juristicky  

bez  významu,  pokud  současně  nenaplní  znaky  skutkové  podstaty  soukromoprávního  

deliktu.“142  Tyto  úvahy  mají  dvojaký  charakter.  Poprvé  se  vzdaluje  pojetí  zastáva-

nému  v  této  práci  a  podruhé  přibližuje.  Nejprve  totiž  hovoří  o  dvojí  (proti)právnosti:  

(a)  podle  veřejného  a  (b)  podle  soukromého  práva,  s  tím,  že  se  mohou  vzájemně  

lišit.  Avšak  příklady,  které  uvádí  (§  1013  a  2925  NOZ)  to  nemohou  doložit,  protože  

jde  o  případy  tzv.  mimoodpovědnostní  (tedy  primární,  nikoli  sekundární)143  povin-

nosti  k  náhradě  škody,  která  je  tzv.  kvazideliktem,  protože  nezávisí  na  protiprávnosti.  

Povinnost  k  náhradě  škody  není  uložena  na  principu  porušení  práva,  ale  na  pravi-

dlech  ekvity,  kdy  je  škoda  imputována  tomu,  z  jehož  majetkových  poměrů  vzešla.  

To  není  v  občanském  právu  nová,144  neobvyklá,  či  dokonce  nemyslitelná  koncepce  

(a  ještě  o  ní  bude  v  této  práci  řeč  ve  spojení  s  okolnostmi  vylučujícími  protipráv-

nost).145  Ust.  §  1013  odst.  2  NOZ  upravuje  povinnost  k  náhradě  škody  způsobené  

imisemi  vyvolanými  provozem  závodu  či  obdobného  provozu,  který  byl  úředně  

schválen.  Ust.  §  2925  NOZ  řeší  obdobný  případ  –  škodu  způsobenou  provozem  

zvlášť  nebezpečným.  Ani  na  jednom  z  těchto  případů  nelze  ilustrovat  existenci  dvojí  

protiprávnosti  (veřejnoprávní  a  soukromoprávní),  protože  se  této  otázky  nedotýkají.  

O  co  v  nich  jde,  je  řešení  právních  důsledků  (veřejnoprávně)  dovolené  činnosti,  které  

může  vyvolávat  různé  škody  ve  sféře  jiných  osob.  Že  jde  Eliášovi  právě  o  právní  

následky  –  sankce,  říká  poslední  část  citace.  V  ní  výslovně  hovoří  o  tom,  že  co  je  

deliktem  podle  veřejného  práva,  není  současně  deliktem  podle  soukromého  práva,  

pokud  není  naplněna  skutková  podstata  soukromoprávního  deliktu.  Rozdíl  je  tedy  na  

                                                        
142 Eliáš (2014, s. 1007). 

143 Srov. Bejček (2000). 

144 Solnař (1922, s. 51). Srov. ust. § 1306a ABGB. 

145 Srov. Bejček (2000) nebo. 
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úrovni  „deliktnosti“,  tedy  toho,  co  je  prohlášeno  za  delikt  ve  veřejném  právu  a  co  

v  právu  soukromém,  nikoli  na  úrovni  protiprávnosti.  Takové  pojetí  už  Solnařovým  

úvahám  koresponduje.   

109. Na  konci  svého  článku  Eliáš  ještě  svoje  pojetí  ilustruje  na  příkladu  soukro-

moprávních  a  trestněprávních  ustanovení  o  krajní  nouzi  a  nutné  obraně.146  Jeho  

úvahy  na  toto  téma  jsou  blíže  rozebrány  v  části  věnované  vztahu  ustanovení  o  nutné  

obraně  a  krajní  nouzi  v  různých  právních  oblastech.  Na  tomto  místě  se  nicméně  

sluší  uvést  alespoň  to,  že  z  pojetí,  které  na  uvedeném  místě  Eliáš  prezentuje,  lze  

doložit,  že  mu  při  zdůraznění  duality  práva  jde  skutečně  o  právní  následky  a  nikoli  

o  protiprávnost.  Při  vysvětlení  rozdílu  mezi  trestněprávní  krajní  nouzí  a  nutnou  

obranou  a  jejich  občanskoprávními  protějšky  zdůrazňuje  jejich  význam  z  hlediska  

sekundární  povinnosti  –  vyloučení  trestnosti  (trestní  odpovědnosti),  resp.  povinnosti  

k  náhradě  škody.  Přehlíží  však,  že  krajní  nouze  a  nutná  obrana  působí  (alespoň  v  

jádru,  nikoli  ve  výjimečných  situacích)  na  úrovni  primární  povinnosti  –  té,  na  níž  

je  sekundární  povinnost  navázána  tak,  že  nastupuje  v  případě  jejího  porušení,  které  

je  vyjádřeno  ve  znaku  protiprávnosti.  Jinými  slovy:  byť  Eliáš  v  citovaném  článku  

tvrdí  opak  („[t]restní  právo  sleduje  úpravou  […]  vyloučení  trestnosti[,]  nikoli  však  

obecné  vyloučení  protiprávnosti“),147  krajní  nouze  a  nutná  obrana  jsou  okolnostmi  

vylučujícími  protiprávnost  a  jsou  tak  normovány  (srov.  marginální  rubriku  „okolnosti  

vylučující  protiprávnost“  u  třetí  hlavy  první  části  trestního  zákoníku;  tu  sice  trestní  

zákon  z  roku  1961,  který  Eliáš  cituje,  neobsahoval,  přesto  o  téže  povaze  nutné  

obrany  a  krajní  nouze  nebylo  pochyb). 

                                                        
146 Eliáš (2014, s. 1033). 

147 V komentáři k předchozímu občanskému zákoníku z roku 1964, který též obsahoval ustanovení o 

krajní nouzi a nutné obraně, Eliáš hovoří o rozdílné funkci těchto institutů v občanském a trestním právu 

(nikoli o tom, že by nemělo jít o vyloučení protiprávnosti). Viz Eliáš et al. (2009, § 418, s. 784). Patrně v 

tom lze hledat smysl jeho slov i v citovaném článku.  
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1.3.2 

Teorie  trestní  protiprávnosti 

110. Pojem  tzv.  trestní  protiprávnosti  je  používán  ještě  v  jiné  souvislosti:  nikoli  

jako  protiklad  civilní  protiprávnosti,  ale  tzv.  protiprávnosti  obecné.148  Obecnou  pro-

tiprávností  se  má  na  mysli  protiprávnost  ve  smyslu  celého  právního  řádu.  Trestní  

protiprávností  se  myslí  okolnost,  že  jednání  je  zakázáno  trestním  právem. 

111. Jestliže  trestní  právo  nějaké  jednání  zakazuje,  činí  tak  formou  stanovení  

skutkových  podstat  trestných  činů,  resp.  v  opačném  gardu  cestou  výjimek  z  nich  –  

tedy  tím,  že  stanoví,  kdy  je  jednání  trestné.  Takto  pojatá  trestní  protiprávnost  splývá  

s  trestností  (objektivní),  jak  uvádí  Kratochvíl.149  Jestliže  pro  tutéž  vlastnost  existuje  

jiný,  používaný  a  výstižný  pojem,  není  důvodu,  proč  pro  ni  ještě  používat  pojem  

jiný.  To  je  jeden  důvod,  proč  pojem  trestní  protiprávnosti  není  v  této  práci  používán. 

112. Druhý  důvod  vyplývá  toho,  že  jde  o  zavádějící  označení,  které  je  způsobilé  

vyvolat  nepochopení.  Protiprávnost,  kterou  nutno  dle  teorie  trestní  protiprávnosti  

označit  odlišujícím  přívlastkem  obecná,  označuje  vlastnost  jednání,  která  je  výsledkem  

jeho  hodnocení  z  pohledu  právního  řádu,  jakožto  souboru  norem.  Jde  o  hodnocení  

z  hlediska  celého  systému,  jehož  výsledkem  je,  že  jednání  je  buď  s  tímto  systém  v  

souladu  (je  legální)  nebo  mu  odporuje  (je  protiprávní).  Jde  o  výsledek  konečný,  

který  je  docílen  tím,  že  jsou  vypořádány  vztahy  mezi  normami,  které  na  dané  jednání  

(zdánlivě)  dopadají  a  přitom  jedna  obsahuje  zákaz  a  druhá  dovolení.  Jak  už  bylo  

řečeno,  vztahy  mezi  těmito  normami  jsou  vypořádány  pomocí  kolizních  pravidel,  

které  dávají  přednost  normám  hierarchicky  výše  postaveným,  zvláštním  a  pozdějším.  

Podstatné  je,  že  tyto  normy  působí  najednou  a  je  nutné  je  chápat  jako  celek  –  jak  

                                                        
148 Zejména Solnař (1972, s. 52 a 69), Kratochvíl et al. (2012, s. 215) nebo Burda (2012, s. 2–

4). 

149 Kratochvíl et al. (2012, s. 215). 
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správně  poznamenává  Solnař.150  Tedy  jestliže  je  stanoven  obecný  zákaz  určitého  

jednání  (např.  usmrcení  člověka  v  případě  trestného  činu  vraždy),  je  třeba  dovolující  

normu  (např.  usmrcení  člověka  za  podmínek  nutné  obrany)  vnímat  jako  výjimku  ze  

zákazu  v  tom  smyslu,  že  v  rozsahu  této  výjimky  (dovolující  normy)  původní  zákaz  

od  počátku  neexistoval.151  V  tomto  rozsahu  nikdy  neexistovala  povinnost  jednat  podle  

zákazové  normy.  Nezáleží  přitom  na  tom,  kde  –  v  které  části  právního  řádu  –  jsou  

zákaz  či  dovolení  stanoveny,  důležité  je  jejich  celkové,  souhrnné  působení. 

113. Naproti  tomu  tzv.  trestní  protiprávnost  je  buď  výsledkem  pouze  prozatím-

ního,  neúplného  hodnocení,  nebo  musí  nutně  opustit  obor  trestního  práva.  To  je  

důsledkem  fragmentární  povahy  trestního  práva,  které  svou  ochranou  navazuje  na  

jiné  právní  obory.  Trestní  právo  je  součástí  právního  řádu  a  otázku  protiprávnosti  

ani  trestnosti  nelze  vyřešit  jen  na  jeho  podkladě.  Trestní  právo  stanoví,  že  určitý  

druh  činů  je  trestný  –  prohlašuje  jej  za  trestný  čin,  je  tím  současně  vyjádřeno,  že  

takové  jednání  musí  být  (logicky  nutně)  i  protiprávní  –  tedy  zakázané.152  To  nezna-

mená,  že  tento  zákaz  musí  být  stanoven  v  trestním  právu.  Naopak  skutečností  je,  

že  zákaz,  na  který  trestní  právo  připojuje  trestnost,  zpravidla  vyplývá  z  jiných  oblastí  

práva:  zákaz  usmrcení  člověka  plyne  z  ústavního  (čl.  2  EÚLP,  čl.  6  odst.  2  Listiny),  

zákaz  přisvojení  si  cizí  věci  jejím  zmocněním,  které  je  základem  trestného  činu  

krádeže,  se  podává  z  ústavního  (čl.  11  Listiny)  a  občanského  práva  (§  1003  a  1012  

NOZ).  Ještě  názornější  je  tato  situace  na  normách  vylučující  protiprávnost.  Totiž  

trestní  protiprávnost  je  výsledkem  působení  nejen  norem,  které  ji  zakládají,  ale  i  

těch,  které  ji  vylučují.  Žádný  ze  zastánců  tohoto  pojetí  netvrdí,  že  by  tomu  mělo  

být  jinak,  tedy,  že  např.  úmyslné  usmrcení  člověka  za  podmínek  nutné  obrany  je  

trestně  protiprávné.  Existují  však  i  normy  vylučující  protiprávnost  trestného  jednání,  

                                                        
150 Solnař (1922, s. 50). 

151 Solnař (1922, s. 50). 

152 Šámal et al. (2012, s. 148). 
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které  nelze  dovodit  z  ustanovení  trestních  zákonů.  Kupř.  jestliže  usmrcení  zvířete  

bez  souhlasu  jeho  vlastníka  může  být  základem  trestného  činu  poškození  cizí  věci  

dle  §  228  TZ,  jak  z  hlediska  trestní  protiprávnosti  posoudit  jeho  usmrcení  veteri-

nářem  v  souladu  s  nařízeným  mimořádným  veterinárním  opatřením  při  ochraně  před  

nákazami,  jak  stanoví  ust.  §  5  odst.  2  písm.  e)  a  odst.  3  a  na  ochranu  zvířat  proti  

týrání?  Jde  o  jednání  trestně  protiprávní,  ale  nejde  o  jednání  protiprávní  a  tudíž  ani  

trestné?  Nebo  jde  o  jednání,  které  není  trestně  protiprávní,  protože  není  ani  proti-

právní?  Na  tom  lze  ilustrovat,  jak  je  koncept  trestní  protiprávnosti  nedůsledný.  V  

každém  případě  se  neobejde  bez  norem  jiných  právních  oblastí,  na  nichž  závisí,  

teprve  jsou-li  vzaty  v  úvahu,  je  možno  říci,  které  jednání  zákonodárce  označil  za  

trestné.  Že  určité  normy  zákonodárce  vyjádřil  v  trestním  zákonu  a  jiné  ne,  je  pouze  

věcí  jeho  legislativní  techniky,  nikoli  jejich  zvláštní  povahy.  Ani  tehdy,  pokud  by  

trestní  protiprávnost  měla  označovat  čistě  ten  fakt,  že  v  trestním  právu  existuje  

ustanovení  (u  nás  ve  zvláštní  části  trestního  zákoníku),  z  něhož  plyne  norma,  která  

bez  ohledu  na  normy  dovolující  jednání  zdánlivě  –  na  první  pohled  –  zakazuje  

(jinými  slovy:  že  jednání  porušuje  základní  zákaz/příkaz  plynoucí  ze  skutkové  pod-

staty  trestné  činu),  nebylo  by  –  jak  už  bylo  řečeno  –  možno  se  obejít  bez  zákazových  

norem  mimo  trestní  právo.  Na  ně  je  totiž  trestní  ochrana  v  této  podobě  navázána.  

Nehledě  k  tomu,  že  by  trestní  protiprávnost  nevyjadřovala  rozpor  s  trestním  právem,  

ale  pouze  jeho  východisko.  Zkoumala  by  pouze  to,  zda  je  dán  předpoklad,  že  byla  

porušena  zákazová  norma,  s  jejímž  porušením  trestní  právo  spojuje  trestní  odpověd-

nost,  přičemž  tento  předpoklad  by  bez  dalšího  plynul  z  faktu,  že  nebylo  postupováno  

v  souladu  se  zákazem,  aniž  by  bylo  zkoumáno,  zda  jednání  neodpovídá  dovolení  

(příkazu),  které  představuje  výjimku  z  původního  zákazu. 
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114. Ještě  jinou  koncepci  trestní  protiprávnosti  představuje  slovenský  autor  Edu-

ard  Burda.153  Podle  něj  má  protiprávnost  činu  smysl  trestní  protiprávnosti  proto,  že  

je  třeba  ji  odvozovat  pouze  z  právních  norem  trestního  práva,  které  podle  něj  tvoří  

souhrn  znaků  trestného  činu.154  Myšlenkově  si  lze  sice  takovou  koncepci  představit  

za  podmínky  hermetického  oddělení  trestního  práva  od  ostatních  oblastí  práva.  To  

však  v  případě  blanketních  skutkových  podstat  neplatí  (srov.  např.  ust.  §  237  odst.  

1  STZ  o  trestném  činu  porušování  povinnosti  při  správě  cizího  majetku,  které  

spočívá  v  porušení  povinnosti  opatrovat  nebo  spravovat  cizí  majetek  stanovené  vše-

obecně  závazným  právním  předpisem).  Ani  konstrukcí,  podle  níž  se  prostřednictvím  

odkazovací  normy  obsažené  v  trestním  zákoně  tyto  odkazované  normy  stávají  součástí  

skutkové  podstaty  trestného  činu  a  v  tomto  smyslu  tedy  normami  trestního  práva,155  

není  možno  tento  protimluv  napravit.  Má-li  být  pojem  trestní  protiprávnosti  podle  

Burdy  nástrojem  proti  neadekvátnímu  rozšiřování  trestní  odpovědnosti  na  jakýkoliv  

rozpor  s  celým  právním  pořádkem,156  pak  je  zjevné,  že  nerozlišuje  mezi  protipráv-

ností  a  trestností  a  trestní  protiprávnost  v  jeho  pojetí  má  být  obojím  současně.  Toto  

pojetí  není  ani  praktické  ani  konzistentní.  To  vynikne  na  straně  norem  vylučujících  

trestnost  (protiprávnost).  Slovenské  trestní  právo  totiž  normuje  obecnou  okolnost  

výkon  práva  a  povinnosti,  aniž  jakkoli  specifikuje  o  jaké  okolnosti  má  jít.  Sám  Burda  

toto  ustanovení  vykládá  tak,  že  jde  o  jakékoli  právo  nebo  povinnost  stanovené  

právním  řádem,  protože  jakmile  jednou  právní  předpis,  který  je  součástí  právního  

pořádku,  přikazuje  nebo  dovoluje  jednat  určitým  způsobem,  nemůže  být  takové  

jednání  protiprávní  a  naplnit  tak  znaky  trestného  činu.157  Výklad  je  správný,  odpovídá  

                                                        
153 Burda (2012). 

154 Burda (2012, s. 4). 

155 Burda (2012, s. 4). 

156 Burda (2012, s. 4). 

157 Burda (2012, s. 150 a 152). 



 

 

 
protiprávnost,  trestní  odpovědnost  a  

trestnost 64 

 

principu  jednotné  protiprávnosti,  ale  zcela  popírá  Burdovo  původní  pojetí  protipráv-

nosti  omezené  na  obor  trestního  práva  trestních  norem.  Sloučit  by  jej  bylo  možno  

jenom  tak,  že  bychom  všechna  ustanovení  právního  řádu,  která  dovolují/přikazují  

jednání,  které  současně  naplňuje  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu,  označily  

za  normy  trestního  práva:  např.  výkon  exekutorských  pravomocí,  rodičovskou  odpo-

vědnost,  lékařské  zákroky  apod.  Tím  by  celá  koncepce  trestní  protiprávnosti  v  Bur-

dově  pojetí  ztratila  význam.  Je  důležité  rozlišovat  protiprávnost  a  trestnost.  První  

znamená  rozpor  s  celým  právním  řádem,  to  druhé  fakt,  že  jednání  je  trestné,  že  je  

s  ním  spojeno  trestní  právo  (pravomoc)  státu  (ius  punendi).  Porušení  jakékoli  právní  

normy,  z  ní  plynoucí  povinnosti,  zakládá  protiprávnost.  To  ale  ještě  neznamená  

neadekvátní  rozšiřování  trestní  odpovědnosti,  jak  se  Burda  obává.  Protiprávnost  činu  

je  totiž  pouze  jednou  z  podmínek  trestnosti,  která  však  sama  o  sobě  nestačí.  K  

tomu  je  třeba  ještě  trestnosti  jako  takové,  která  se  na  formální  úrovni  projevuje  

typičností  činu,  tj.  stanovením  katalogu  typů  protiprávních  jednání,  která  jsou  trestná. 

1.3.3 

Teorie  zvláštní  protiprávnosti 

115. Pavel  Šámal  v  souvislosti  s  otázkou  postavení  protiprávnosti  v  systému  znaků  

hovoří  o  tzv.  zvláštní  protiprávnosti,  kterou  odlišuje  od  pojmu  obecné  protiprávnosti.  

Obecnou  protiprávnost  chápe,  jak  tomu  je  u  jiných  autorů,  jako  rozpor  s  právním  

řádem  jako  celkem.  Zvláštní  (konkrétní)  protiprávností  pak  rozumí  rozpor  s  normami,  

na  které  odkazují  skutkové  podstaty  trestných  činů  ve  zvláštní  části.158  Důležité  v  

jeho  teorii  je,  že  obecná  protiprávnost  není  znakem  skutkové  podstaty,  zatímco  

zvláštní  jejím  znakem  (patrně  fakultativním)  je,  podobně  jako  jiné  znaky  skutkové  

                                                        
158 Šámal (2011, s. 745–748) a Šámal et al. (2012, s. 148–152). Podobně i Kratochvíl et al. (2012, 

s. 215). 
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podstaty.159  To  podle  Šámala  plyne  z  toho,  že  tzv.  zvláštní  protiprávnost  je  často  

jediným  odlišujícím  znakem  jinak  (co  do  ostatních  znaků)  podobných  nebo  shodných  

skutkových  podstat.  Otázka  přerůstá  tématiku  protiprávnosti  a  přesahuje  do  proble-

matiky  vymezení  skutkové  podstaty,  která  je  analyzována  dále.  Tyto  otázky  však  

nelze  zcela  oddělit.  Na  tomto  místě  se  na  tento  problém  zaměříme  hlavně  z  hlediska  

pojetí  protiprávnosti.  Otázky  spojené  s  jejím  místem  v  systému  znaků  ponecháme  –  

pokud  možno  –  do  další  analýzy  v  další  kapitole.  Protože  však  Šámalovu  koncepci  

nelze  bez  jejího  pozadí,  kterým  je  problematika  skutkové  podstaty  v  českém  právu,  

vyložit,  budeme  se  muset  ve  stručnosti  těchto  otázek  dotknout  a  předznamenat  je  

již  na  tomto  místě. 

116. Třeba  dát  Pavlu  Šámalovi  za  pravdu,  že  byť  termín  skutková  podstata  trest-

ného  činu  pochází  z  německé  nauky  trestního  práva,  dost  se  v  českém  prostředí  od  

svého  německého  předobrazu  odchýlila.  V  českém  právu  je  skutková  podstata  pojí-

mána  jinak  –  šířeji,  což  ovlivňuje  i  její  funkční  vymezení.160  Jde  o  souhrn  znaků  

trestného  činu,  které  určují  jednotlivé  druhy  trestných  činů  (funkce  deskriptivní)  a  

odlišují  je  od  sebe  navzájem  (funkce  diferenciační).161  Základním  rozdílem  německého  

a  českého  systému  je  zařazení  znaků,  které  v  českém  právu  označujeme  subjektivní  

stránkou  trestného  činu.  V  české  nauce  jsou  tyto  znaky  v  souladu  s  její  funkční  

definicí  skutkové  podstaty  zařazeny  do  skutkové  podstaty  (jsou  způsobilé  odlišit  

jednotlivé  druhy  trestných  činů  od  sebe  –  srov.  trestné  činy  proti  životu:  vraždu  v  

základní  skutkové  podstatě,  v  jejích  kvalifikovaných  podstatách,  zabití  a  usmrcení  z  

nedbalosti).  Německý  systém  tyto  znaky  obecně  do  skutkové  podstaty  (Tatbestand)  

                                                        
159 Šámal et al. (2012, s. 148). 

160 Šámal (2011, s. 734). 

161 Šámal (2011). Shodně Novotný (2011). 
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neřadí,  ale  klade  je  do  kategorie  viny  (Schuld),  kterou  ze  skutkové  podstaty  vydě-

luje.162 

117. Na  tomto  základě  lze  vidět  tedy  Šámal  odlišuje  obecnou  a  zvláštní  protipráv-

nost.  Obecná  protiprávnost  (hodnocení  jednání)  z  pohledu  celého  systému  právního  

řádu  nemá  rozlišovací  schopnost,  proto  se  neřadí  do  skutkové  podstaty.  Zvláštní  

protiprávnost  jako  rozpor  s  právními  normami,  na  které  se  odkazuje  ustanovení  

zvláštní  části  trestního  zákoníku,  které  zakotvuje  podstatu  trestného  činu,  tuto  schop-

nost  podle  něj  má,  a  proto  do  skutkové  podstaty  trestného  činu  patří.  K  ověření  

(potvrzení  či  vyvrácení)  tohoto  náhledu  je  třeba  se  zaměřit  na  to,  co  znamená,  

dovolává-li  se  trestní  zákoník  ve  zvláštní  části  jiného  právního  předpisu  [např.  říká-

li  ust.  §  248  odst.  1  TZ,  že  trestného  činu  se  dopustí,  kdo  poruší  jiný  právní  

předpis  o  nekalé  soutěži  tam  vyjmenovanými  způsoby  jednání].  Při  hledání  odpovědi  

nutno  zanalyzovat,  co  taková  zmínka  vlastně  znamená,  zda  je  zvláštní  protiprávnost  

veličina  odlišná  od  obecné  protiprávnosti.  Bližší  pohled  ukazuje,  že  nelze  takové  

koncepci  přisvědčit.  U  odkazů  na  jiné  právní  předpisy  totiž  nejde  o  vymezení  zvláštní  

protiprávnosti  (odlišné  od  obecné  protiprávnosti),  ale  o  projev  legislativní  techniky. 

118. Jak  už  bylo  řečeno,  každý  trestný  čin  je  z  vlastní  definice  činem  protiprávním  

(v  obecném  smyslu).  Každý  trestný  čin  tak  vyžaduje  zákazovou  (příkazovou)  normu,  

kterou  porušuje  –  tzv.  prvotní  normu.163  Prvotní  (primární)  norma  se  jí  říká  proto,  

že  se  odlišuje  od  normy  druhotné  (sekundární),  která  upravuje  důsledky  porušení  

primární  normy  –  tedy  v  trestním  právu  nástup  trestní  odpovědnosti.  Prvotní  norma,  

resp.  její  porušení  –  protiprávnost  –  je  podmínkou  sekundární  normy,  nikoli  však  

jedinou.  Zatímco  druhotná  norma  má  vždy  trestní  charakter  –  je  stanovena  trestním  

zákonem,  prvotní  norma  může,  jak  už  také  bylo  vyloženo,  plynout  přímo  z  trestního  

                                                        
162 Blíže Říha (2002) a Říha (2008, s. 279–281). 

163 Solnař (1922). 
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zákona,  což  platí  v  menšině  případů  (např.  u  trestného  činu  soulože  mezi  příbuz-

nými),  nebo  bude  obsažena  na  jiném  místě  právního  řádu.  Jestliže  trestní  právo  

prohlašuje  určitý  čin  za  trestný  (sekundární  norma),  je  v  tom  implicitně  obsaženo  

konstatování,  že  existuje  prvotní  norma,  jejíž  porušení  trestní  právo  v  sekundární  

normě  sankcionuje  (resp.  její  dodržování  chrání  prostředky  trestního  práva).  Každá  

skutková  podstata  trestného  činu  sankcionuje  nějakou  primární  normu.  Podstatou  

normy,  jak  už  bylo  řečeno,  je  stanovení  příkazu/zákazu  určitého  jednání  (regulativní  

funkce  práva).  Každá  norma  lze  tedy  vyjádřit  tak,  že  stanovenému  okruhu  adresátů  

stanoví  povinnost  nějakým  způsobem  jednat,  nebo  naopak  nějakým  způsobem  nejed-

nat.  Každá  norma  má  tedy  svůj  obsah,  který  je  dán  znaky  jednání,  které  reguluje,  

event.  okruhem  adresátů,  jimž  je  určena.  V  těchto  znacích  se  normy  od  sebe  

navzájem  liší.  Dvě  normy,  které  stejným  způsobem  regulují  (zakazují/dovolují)  totéž  

jednání,  jsou  identické. 

119. Odkazovací  či  blanketní  skutkové  podstaty  jsou  důsledkem  legislativní  tech-

niky  navazující  na  fragmentární  povahu  trestního  práva.  V  těchto  případech  je  za  

základ  (hypotézu)  sekundární  normy  vzata  primární  norma  či  normy  (zákaz/příkaz)  

již  vyjádřené  na  jiném  místě  právního  řádu,  aniž  by  je  bylo  třeba  znovu  formulovat  

na  poli  trestního  práva.  Odkazovací  skutkové  podstaty  se  neliší  od  jiných  skutkových  

podstat  v  požadavku  na  existenci  primární  normy,  ta  musí  být  dána  u  obou.  Je-li  

užito  odkazu,  znamená  to  pouze,  že  tuto  normu  je  třeba  hledat  mimo  ustanovení  

trestního  práva  a  kde  je  třeba  ji  hledat.  Z  normativního  pohledu  je  jedno,  zda  se  

zákaz  vyskytuje  přímo  v  trestním  zákoníku,  nebo  na  jiném  výseku  právního  řádu  (v  

mimotrestní  normě).  Protiprávnost  v  obou  případech  zůstává  nadále  binární  proměn-

nou  a  nerozlišuje  jiné  stavy  než  (a)  ano  =  protiprávní  a  (b)  ne  =  v  souladu  s  

právem.  Bylo  by  v  rozporu  s  principem  jednotnosti  právního  řádu,  aby  jedno  a  totéž  

jednání  bylo  podle  odkazované  normy  zakázané,  avšak  jinou  normou  (obsaženou  

např.  v  jiném  předpise)  dovolené  –  tedy  bylo  sice  protiprávní  ve  zvláštním  smyslu,  
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ale  souladné  s  právem  ve  smyslu  obecném.  Jak  už  bylo  řečeno,  normy  se  neodlišují  

místem,  kde  jsou  vyjádřeny,  ale  podle  svého  obsahu.  Ten  je  v  prvé  řadě  dán  

vymezením  jednání,  které  normy  regulují,  a  regulativním  módem,  tedy  zda  normy  

obsahují  zákaz,  či  dovolení  (příkaz  je  v  tomto  směru  třeba  přiřadit  k  jednomu  z  

nich,  příkaz  jednání  znamená,  že  toto  jednání  je  dovoleno,  a  zároveň,  že  je  zakázáno  

se  chovat  odlišně).  Proto  odkaz  na  určitou  skupinu  norem  (např.  právní  předpis)  v  

podstatě  znamená  vtažení  znaků,  jimiž  je  vymezeno  primární  normou  zakázané  jed-

nání,  mezi  podmínky  trestní  odpovědnosti  tak,  že  se  stávají  součástí  znaků  skutkové  

podstaty.  Teprve  tyto  znaky  definované  v  odkazované  prvotní  normě  se  stávají  

součástí  skutkové  podstaty,  nikoli  norma  jako  taková  (stejně  jako  zavinění  se  nebude  

vztahovat  k  normě,  ale  k  jejím  znakům).  Odkaz  nahrazuje  kompletní  výčet  podmínek  

trestnosti,  které  by  jinak  trestní  zákoník  musel  vyjmenovat  přímo  ve  své  zvláštní  

části.  Lze  to  ukázat  na  příkladu  jednotlivých  skutkových  podstat  trestného  činu  

porušení  předpisů  o  pravidlech  hospodářské  soutěže  v  §  248  odst.  2  TZ,  na  které  

se  odvolává  i  Pavel  Šámal.164  Tři  zde  uvedené  alinea  (z  nichž  každá  obsahuje  

samostatnou  základní  skutkovou  podstatu)  neodlišuje  tzv.  zvláštní  protiprávnost  v  

tom  smyslu,  že  by  všechny  popisovaly  jedno  a  totéž  jednání  –  vymezené  týmiž  

znaky  (jde  o  znaky  jednání,  nikoli  o  to,  zda  je  lze  naplnit  jedním  skutkem),  a  v  

každé  z  nich  byly  tytéž  znaky  hodnoceny  jinými  normami.  Každá  z  těchto  alinea  

postihuje  jiná  jednání,  regulovaná  již  v  detailu  jiným  předpisy:  první  uzavření  karte-

lové  dohody,  které  jsou  regulovány  předpisy  soutěžního  práva,  druhá  jednání,  k  nimž  

dochází  při  zadávání  veřejných  zakázek,  jehož  pravidla  stanoví  zakázkové  právo,  a  

třetí  jednání,  k  nimž  dochází  na  finančním  trhu,  která  jsou  upravena  finančním  

právem.  Vyjádření,  že  skutková  podstata  postihuje  „porušení  závažným  způsobem  

závazných  pravidel  zadávacího  řízení  v  rozporu  s  jiným  právním  předpisem  o  veřej-

ných  zakázkách“  je  jen  legislativní  zkratkou  obecně  specifikující,  kde  hledat  znaky  

                                                        
164 Šámal et al. (2012, s. 148). 
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jednání  odpovídajícího  prvotní  normě.  Druhou  možností  by  bylo  do  trestněprávního  

ustanovení  znovu  podrobně  opsat  jaké  jednání  a  za  jakých  podmínek  je  zakázáno.  

Shrňme,  že  každá  skutková  podstata  trestného  činu  navazuje  na  nějakou  prvotní  

normu,  ta  může  být  stanovena  v  trestním  zákonu  i  v  jiném  právním  předpise.  Každá  

základní  skutková  podstata  ve  vlastním  smyslu  toho  slova  postihuje  porušení  jiné  

prvotní  normy,  nejen  tehdy,  když  je  na  to  ve  zvláštní  části  výslovně  poukázáno,  v  

tomto  směru  by  bylo  možno  u  každé  skutkové  podstaty  hovořit  u  zvláštní  protipráv-

nosti.  Problém  je  v  tom,  že  by  ji  v  konečném  důsledku  nebylo  možno  stejně  odlišit  

od  obecné  protiprávnosti.  Tato  skutečnost  není  vidět  ani  tak  na  straně  zákazu,  ale  

na  straně  dovolení  ji  demonstrovat  v  plné  síle.  Problém  je  totiž,  kam  by  v  takovém  

pojetí  měly  patřit  okolnosti  vylučující  protiprávnost:  zda  negují  zvláštní  protiprávnost  

nebo  obecnou  protiprávnost,  a  v  návaznosti  na  to,  zda  jsou  tedy  negativně  vyjádře-

nými  znaky  skutkové  podstaty  či  obecnými  znaky.  Na  tomto  místě  se  Šámalova  

koncepce  stává  nekonzistentní.  Má-li  být  znakem  skutkové  podstaty  toliko  zvláštní  

protiprávnost,  která  spočívá  v  porušení  těch  norem  (příkazů/zákazů),  na  které  od-

kazuje  zvláštní  ustanovení  trestního  zákona,  pak  by  mělo  vyloučení  této  protipráv-

nosti  vyplývat  pouze  z  odkazovaných  norem.  Jinak  by  nebyl  mezi  zvláštní  a  obecnou  

protiprávností  rozdíl.  Při  zkoumání  však  jeho  koncepce  narazila  na  to,  že  existují  

okolnosti  vylučující  protiprávnost,  které  nejsou  normovány  v  obecné  části  skutkové  

podstaty,  ale  v  části  zvláštní,  jako  okolnosti  vylučující  protiprávnost  vztahující  se  

pouze  k  určitým  skutkovým  podstatám:  příkladem  jsou  podle  něj  ustanovení  o  bez-

trestnosti  agenta  dle  §  312c  a  §  363  trestního  zákoníku,165  který  není  trestně  odpo-

vědný  pro  v  těchto  ustanoveních  vyjmenované  trestné  činy  (pomiňme,  že  nejde  o  

okolnosti  vylučující  protiprávnost,  ale  trestní  odpovědnost).  Patrně  to  vedlo  Pavla  

Šámala  k  tomu,  že  okolnosti  vylučující  protiprávnost  souhrnně  prohlašuje  za  okol-

nosti  vylučující  skutkovou  podstatu  trestného  činu.  Navzdory  tomu,  že  daná  skutková  

                                                        
165 Šámal (2011, s. 745). 
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podstata  na  žádné  předpisy  neodkazuje  (srov.  zejména  §  361  TZ  o  trestném  činu  

účasti  na  organizované  zločinecké  skupině)  a  neexistuje  tedy  žádná  zvláštní  proti-

právnost  a  okolnost  vylučující  protiprávnost  tedy  působí  jen  na  úrovni  obecné  pro-

tiprávnosti.  Zvláštní  protiprávnost  je  teoreticky  neudržitelnou  samostatnou  kategorií,  

protože  je  ve  skutečnosti  pouze  určitým  projevem  obecné  protiprávnosti,  která  ji  

může  vyloučit.  I  když  je  možno  říci,  že  jednání  je  zvláštním  způsobem  protiprávní,  

protože  odpovídá  znakům  stanovených  normami,  na  něž  odkazuje  dané  ustanovení  

trestního  práva.  Z  hlediska  protiprávnosti  jde  však  pouze  o  prozatímní  závěr,  protože  

–  jak  bylo  řečeno  –  zákazové  normy  a  dovolující  normy  ve  skutečnosti  působí  

současně  a  dovolení  představuje  výjimku  ze  zákazu  v  tom  směru,  že  pokud  platí  

výjimka  (dovolení),  zákazu  vůbec  nebylo.  V  rozsahu  výjimky  nelze  hovořit  o  zákazu  

–  protiprávnosti  jednání.  A  v  podstatě  jen  uspořádání  lidské  mysli  zpravidla  neu-

možňuje  promítnutí  všech  norem  najednou  do  jedné  výsledné  normy  předně  vyme-

zující  obsah  i  rozsah  zákazu.  Je  proto  zpravidla  nutné  postupovat  v  krocích,  kdy  

jsou  nejprve  zkoumány  podmínky  zákazu  (obecné  pravidlo),  a  teprve  následně  pod-

mínky  dovolení  (zvláštní  pravidlo  –  pro  omezený  okruh  jevů  spadajících  pod  obecné  

pravidlo).  Zvláštní  protiprávnost  může  být  velmi  nepřesně  označena  jako  výsledek  

hodnocení  prvního  kroku,  kdy  jsou  šetřeny  znaky  zákazové  normy.  Problém  je  však  

v  tom,  že  i  v  rámci  zvláštní  protiprávnosti  budou  působit  jak  normy  zákazové,  tak  

dovolující  normy  -  tedy  jejich  výjimky.  Jako  příklad  lze  uvést  úpravu  oprávněné  

obrany  v  §  2984  odst.  2  větě  druhé  NOZ,  která  vylučuje  protiprávnost  nekalosou-

těžního  zlehčování  dle  §  2984  odst.  1  a  2  věta  první  NOZ,  které  je  trestným  činem  

za  podmínek  stanovených  dle  §  248  odst.  1  písm.  f)  TZ.  Oprávněná  obrana  dle  §  

2984  odst.  2  věty  druhé  NOZ  je  dovolená  pouze  v  případě  uvedení  pravdivého  

údaje.166  Protiprávnost  zlehčování  však  může  být  vyloučena  i  působením  dovolující  

normy  nacházející  se  mimo  okruh  odkazovaných  norem,  a  sice  v  důsledku  krajní  

                                                        
166 Ondrejová (2014, s. 205–207). 
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nouze,  jestliže  soutěžitel  uvede  nepravdivý  údaj  v  důsledku  protiprávního  donu-

cení/nátlaku,  např.  když  k  tomu  jednatele  společnosti,  která  je  soutěžitelem,  donutí  

pod  pohrůžkou  násilí  její  tichý  společník  (bude  ještě  řeč  o  tom,  že  povaha  krajní  

nouze  je  v  těchto  situacích  sporná).  S  tím  pojetí  zvláštní  protiprávnosti  odlišné  od  

obecné  protiprávnosti  padá.  Protože  nakonec  nejde  o  samostatný  znak,  ale  o  určitý  

projev  obecné  protiprávnosti.   

120. Říká-li  se,  že  protiprávnost  vyjadřuje  rozpor  s  právním  řádem  jako  celkem,  

nutno  vzít  v  úvahu,  že  nejde  o  rozpor  s  každou  jeho  normou,  ale  o  rozpor  se  

souhrnem  těch  norem,  které  jsou  pro  dané  jednání  relevantní.  Relevantní  jsou  ty  normy,  

které  obsahují  znaky  vykazované  daným  jednáním.  Pro  závěr  o  protiprávnosti  jednání  

odpovídajícího  typově  trestnému  činu  skutkové  podstaty  trestného  činu  o  porušení  

předpisů  o  pravidlech  hospodářské  soutěže  spočívající  v  porušení  závazných  pravidel  

zadávacího  řízení  dle  §  248  odst.  2  alinea  2  TZ  je  zcela  irelevantní  norma  zakazující  

soulož  mezi  příbuznými,  o  níž  se  opírá  trestný  čin  dle  §  188  TZ  nebo  norma  

zakazující  navádět  druhé  k  sebevraždě  nebo  jim  k  tomu  pomáhat  ve  smyslu  ust.  §  

144  TZ,  stejně  jako  valná  většina  norem,  které  ve  svém  souhrnu  tvoří  právní  řád. 

1.4 

Funkce  protiprávnosti 

121. Protiprávnost  hraje  v  systému  deliktního  práva  hned  několik  rolí: 

(a) označuje,  která  jednání  jsou  v  rozporu  s  objektivním  právem; 

(b) je  jedním  z  obligatorních  předpokladů  trestní  a  vůbec  veřejnoprávní  odpo-

vědnosti; 

(c) je  základní  podmínkou  soukromoprávní  povinnosti  k  náhradě  škody; 

(d) je  pojmovou  vlastností  útoku  umožňujícího  nutnou  obranu. 
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1.5 

Zařazení  protiprávnosti  v  systému  znaků  trestného  činu 

122. Otázka  zařazení  protiprávnosti  v  systému  znaků  trestného  činu  je  relevantní  

z  pohledu  jejího  poměru  ke  skutkové  podstatě:  zda  skutková  podstata  patří  mezi  

znaky  skutkové  podstaty.  Někdy  se  poněkud  nepřesně  po  vzoru  německého  práva  

hovoří  o  takzvaných  dualistických  či  trialistických  systémech  znaků  trestného  činu.  

To  proto,  že  německé  trestní  právo  rozkládá  trestný  čin  do  třech  hodnotících  stupňů:  

prvním  je  typičnost  (naplnění  skutkové  podstaty  -  Tatbestandmässigkeit),  druhým  

protiprávnost  (Rechtswidrigkeit)  a  třetím  vina  (Schuld).167  V  těchto  systémech  se  

nejprve  hodnotí  naplnění  skutkové  podstaty,  které  zakládá  domněnku  protiprávnosti  

činu  (indicii  protiprávnosti).  Potvrzení  či  vyvrácení  této  domněnky  sleduje  druhý  

hodnotící  stupeň:  jsou-li  naplněny  znaky  některé  okolnosti  vylučující  protiprávnost,  

je  původní  domněnka  protiprávnosti  vyvrácena  a  jednání  není  protiprávní.  Není-li  

žádná  okolnost  vylučující  protiprávnost  aplikovatelná,  je  znak  protiprávnosti  potvrzen  

a  přistupuje  s  k  poslednímu  hodnotícímu  stupni  –  vině.  Jde  o  jisté  zjednodušení  

(hodnotících  stupňů  je  ve  skutečnosti  více,168  za  zmínku  stojí  především  předběžný  

test  z  hlediska,  zda  je  posuzovaný  zjev  vůbec  jednáním  ve  smyslu  projevu  vůle),169  

ale  pro  otázku  zařazení  protiprávnosti  do  skutkové  podstaty,  postačující.  Některé  

teorie  řadí  protiprávnost  mezi  znaky  skutkové  podstaty,  a  proto  se  označují  za  

dualistické. 

123. V  českém  právu  je  zařazení  protiprávnosti  v  systému  znaků  trestného  činu  

sporné  rovněž. 

                                                        
167 Blíže Říha (2002). 

168 Srov. Rengier (2016, s. 68-69).  

169 Říha (2002, s. 36). 
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(a) Obě  pražské  učebnice  v  posledních  vydáních  uvádějí  protiprávnost  jako  obec-

nou  okolnost.170  Protiprávnost  pojímají  formálně  ve  smyslu  jednotného  pojmu,  

kterým  je  konečný  výsledek  hodnocení  činu  z  hlediska  právního  řádu  jako  

celku.  Protože  protiprávnost  v  tomto  smyslu  nemá  rozlišovací  schopnost,  z  

definice  je  vlastností  každého  trestného  činu  (§  13  odst.  1  TZ)  a  přitom  vždy  

v  jednom  neproměnlivém  a  nestupňovatelném  modu  –  „protiprávní“.  

(Proti)právnost  jako  kategorie  má  povahu  dvoučlenné  (binární)  proměnné,  

která  podle  výsledku  hodnocení  jednání  z  hlediska  právního  řádu  jako  celku  

může  nabýt  dvou  hodnot:  buď  je  s  právem  v  souladu  (positivní  hodnocení),  

nebo  mu  odporuje  (negativní  hodnocení).  Jen  při  negativním  hodnocení  je  

možno  jednání  označit  za  protiprávní. 

(b) Šámal171  a  Kratochvíl172  vnímají  různé  atributy  protiprávnosti:  „obecnou“  

protiprávnost  do  skutkové  podstaty  ve  smyslu  definice  trestného  činu  §  13  

odst.  1  TZ  mezi  znaky  skutkové  podstaty  neřadí,  včleňují  do  ní  však  tzv.  

„zvláštní“/„speciální“/„typovou“  protiprávnost,  která  je  jako  odkaz  (blan-

ketní)  uvedena  v  ustanoveních  zvláštní  části.  Bylo  již  vyloženo,  proč  je  toto  

dělení  protiprávnosti  nesprávné.  Tzv.  zvláštní  protiprávnost  není  vyjádřením  

ničeho  jiného  než  toho,  kde  hledat  primární  normu,  na  jejíž  porušení  je  

navázána  trestní  odpovědnost.   

(c) Solnař  v  Základech  trestní  odpovědnosti  používá  pojem  protiprávnosti  v  obec-

ném  smyslu  jednotného  pojmu  (rozporu  s  právním  řádem)  a  v  tomto  smyslu  

ji  řadí  mezi  znaky  skutkové  podstaty.173  Na  jiném  místě  v  téže  práci  později  

                                                        
170 Jelínek et al. (2016, s. 138), Šámal et al./Novotný, Oto (2016, s. 91–92). 

171 Šámal (2011) a Šámal et al. (2012, s. 147–152). 

172 Kratochvíl et al. (2012, s. 215). 

173 Solnař (1972, s. 53). 
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hájí  nauku  o  negativních  znacích  skutkové  podstaty.174  Ta  však  není  spojena  

s  tím,  že  by  do  skutkové  protiprávnosti  byla  zařazena  protiprávnost  jako  

taková,  ale  znaky  okolností  vylučujících  protiprávnost,  čímž  je  vytvořena  cel-

ková  skutková  podstata  (Gesamt-Unrechtstatbestand)175  obsahující  znaky  typu  a  

kontratypu  (ty  negativně  formulované  jako  jejich  absence),  výsledkem  jejichž  

společného  působení  je  konečné  zhodnocení  jednání  jako  právního  nebo  pro-

tiprávního. 

124. Připomeňme,  že  český  systém  znaků  trestného  činu  fyzických  osob  je  složen  

následovně: 

(1) obecné  znaky:  (a)  fyzická  osoba,  (b)  věk  vyšší  15  let  a  (c)  příčetnost  (event.  

rozumová  a  mravní  vyspělost  mladistvého); 

(2) typové  znaky,  tj.  znaky  skutkové  podstaty,  charakterizující:  (a)  objekt,  (b)  

objektivní  stránku,  (c)  subjekt  a  (d)  subjektivní  stránku  (zejména  zavinění). 

Protiprávnost  může  být  zařazena  buď  do  první  (obecné)  nebo  do  druhé  (typové)  

skupiny. 

125. Vidíme,  že  český  systém  znaků  trestného  činu  je  vystavěn  jinak  než  v  

Německu.  Na  rozdíl  od  tamního  pojetí  české  právo  zejména  neobsahuje  kategorii  

viny  (Schuld).  Znaky,  které  dle  německého  práva  spadají  pod  vinu,  jsou  v  českém  

systému  rozděleny  mezi  obecné  znaky  [sub  (1)(b)  a  (c)]  a  typové  znaky,  kde  repre-

zentují  skupinu  znaků  subjektivní  stránky  činu  [sub  (2)(d)].  V  rámci  zavinění  jsou  

řešeny  i  otázky  skutkového  a  právního  omylu,  které  jsou  v  německém  právu  otázkou  

viny.  Tím  zcela  odpadá  role  skutkové  podstaty  jako  prvního  hodnotícího  stupně.  V  

německém  systému  na  sebe  jednotlivé  stupně  na  sebe  navazují  tak,  že  tvoří  logické  

                                                        
174 Solnař (1972, s. 87–88). 

175 Wessels et al. (2014, s. 51). 
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pořadí  fungujících  jako  síto,  kdy  jsou  postupně  z  neomezené  množiny  jevů  vyčleňo-

vány  stále  užší  podmnožiny  jevů  blížících  se  stále  více  podmnožině  trestných  činů.  

Každý  stupeň  umožňuje  postupně  oddělit  jevy,  které  nejsou  jednáními  a  ke  zkoumání  

na  dalších  stupních  pouští  pouze  jevy,  které  mohou  být  trestnými  činy.  Důležité  je,  

že  každý  test  zanechává  smysluplné  množiny  jevů,  s  nimiž  lze  dále  v  trestním  právu  

pracovat.  Test  prvního  stupně  pouští  k  dalšímu  hodnocení  pouze  jednání,  která  

odpovídají  zákonnému  typu  (skutkové  podstatě).  Druhý  stupeň  hodnotí,  zda  typické  

jednání  (naplňující  skutkovou  podstatu)  je  i  protiprávní,  zda  jeho  trestnost  není  

vyloučena  proto,  že  jsou  u  něj  vedle  typových  splněny  i  znaky  některé  z  okolností  

vylučujících  protiprávnost.  K  dalšímu  hodnocení  pouští  pouze  tzv.  bezpráví  (jednání  

naplňující  pouze  znaky  skutkové  podstaty  a  žádné  okolnosti  vylučující  protiprávnost).  

Bezpráví  je  konečně  hodnoceno  z  hlediska  viny,  která  řeší  otázku  subjektivní  přiči-

tatelnosti  bezpráví  pachateli  (zejm.  příčetnost,  právní  omyl,  okolnosti  vylučující  vinu).  

Jestliže  je  v  českém  právu  právní  omyl  pojímán  jako  okolnost  vylučující  zavinění  a  

tudíž  skutkovou  podstatu,  odpadá  logika,  na  níž  je  vystavěn  německý  systém.  České  

právo  skutkovou  podstatu  nepojímá  jako  stupeň  hodnocení,  který  se  sluší  zkoumat  

před  otázkami  protiprávnosti  jednání  (jejího  vyloučení)  naplňujícího  skutkovou  pod-

statu.  Paradoxně  by  podle  českého  práva  bylo  nutno  nejprve  nutno  posuzovat  sub-

jektivní  představu  pachatele  o  „zjevu“  (představu  o  protiprávnosti)  a  teprve  následně  

objektivní  „zjev“  sám  (protiprávnost).  Máme  za  to,  že  tím  odpadají  argumenty  pro  

vyčlenění  protiprávnosti  ze  skutkové  podstaty  inspirované  německým  právem. 

126. Definice  skutkové  podstaty  pomocí  její  deskriptivní  a  diferenciační  funkce,  

a  proto  obsahující  tedy  znaky  pouze  typové  a  nikoli  obecné,  by  naznačovala,  že  je  

nutné  protiprávnost  řadit  do  okruhu  znaků  obecných,  neboť  protiprávnost  není  no-

sitelkou  rozlišovací  funkce.  Problém  této  úvahy  je  v  tom,  že  takto  se  s  protiprávností  

v  trestním  právu  ve  skutečnosti  nepracuje.  Jak  už  bylo  řečeno,  každý  trestný  čin  

protiprávnost  logicky  předpokládá.  To  znamená,  že  nutně  znamená  existenci  zákazu,  
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který  je  trestným  činem  porušen,  tedy  znaků,  které  vyjadřují  negaci  zákazu.  To  ale  

není  vše.  Protiprávností  se  vyjadřuje  ještě  druhá  skutečnost,  že  nejsou  splněny  znaky  

některé  okolnosti  vylučující  protiprávnost  –  dovolující  normy.  Zařazením  protipráv-

nosti  mezi  obecné  znaky  bychom  tedy  mezi  obecné  znaky  zařadily  i  absenci  okolností  

vylučujících  protiprávnost.  To  by  bylo  možné  za  předpokladu,  že  okolnosti  vylučující  

protiprávnost  platí  obecně  pro  všechny  trestné  činy  a  nejsou  typově  podmíněné.  A  

právě  to  neplatí.  Okolnosti  vylučující  protiprávnosti  nepůsobí  na  obecné  úrovni,  ale  

na  úrovni  typu  (srov.  polské  označení  „kontratyp“).176  Platí  to  o  kontratypech,  které  

jsou  deklarovány  jako  zvláštní  a  normovány  u  daného  typu:  srov.  již  zmíněnou  

oprávněnou  obranu  u  nekalosoutěžního  zlehčování.  Platí  to  však  i  pro  okolnosti  

vylučující  protiprávnost  vymezené  v  obecné  části  trestního  zákoníku.  Např.  svolení  

poškozené  není  okolností  vylučující  protiprávnost,  kde  poškozený  nemůže  nakládat  

s  chráněným  právním  statkem,  např.  u  trestných  činů  proti  životu  (§  140–144).  

Nutná  obrana  není  okolností  vylučující  protiprávnost  u  trestných  činů,  které  nemají  

obrannou  povahu,  nejsou  způsobilé  odvrátit  útok  do  hodnotové  sféry  útočníka.  Tak  

je  tomu  např.  u  trestných  činů  vraždy  novorozeného  dítěte  matkou  dle  §  142  TZ,  

soulože  mezi  příbuznými  dle  §  188  TZ,  dvojího  manželství  dle  §  194,  zneužívání  

vlastnictví  dle  §  229  TZ,  poškození  lesa  dle  §  295  TZ,  služby  v  cizích  ozbrojených  

silách  dle  §  321,  přijetí  úplatku  dle  §  331  TZ.  Nejobecnější  v  trestním  zákoníku  

vymezená  okolnost  vylučující  protiprávnost  –  krajní  nouze  nebude  činit  legálním  

jednání  odpovídající  všem  trestným  činům.  Sporné  je  její  připuštění  u  trestných  činů  

vraždy  dle  §  144  TZ  či  mučení  a  jiného  nelidského  a  krutého  zacházení  dle  §  149  

TZ.  Nesporně  je  však  vyloučena  u  trestného  činu  genocidia  dle  §  400    a  útoků  

proti  lidskosti  dle  §  401  odst.  1  písm.  a)  TZ  spočívajícího  ve  vyhlazování  lidí. 

                                                        
176 Poprvé Wolter (1947). 
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127. Protože,  jak  bylo  ukázáno,  protiprávnost  nepůsobí  v  systému  znaků  jako  

obecný  znak,  ale  vtahuje  do  ní  znaky  typové,  je  na  místě  ji  řadit  mezi  znaky  skutkové  

podstaty  ve  smyslu  nauky  o  negativních  znacích,  jak  navrhoval  Solnař.177  To  znamená  

tak,  že  skutková  podstata  obsahuje  znaky  typu  i  negativně  formulované  znaky  kon-

tratypu.  A  protiprávnost  je  výsledkem  jejich  společného  působení.  Námitky  formu-

lované  proti  této  koncepci  v  nauce  německého  práva  v  českém  právu  nejsou  účinné.  

V  české  systematice  nelze  hovořit  o  narušení  trojstupňového  systému,178  protože  

tento  systém  u  nás  není  zaveden.  Vytvoření  celkové  skutkové  podstaty  obsahující  

jak  znaky  zakládající  trestnost,  tak  i  negativní  znaky  (jejich  absenci),  není  věcí  

legislativní  techniky,  ale  teoretické  systematiky,  která  je  věcí  vědy.  Okolnosti  vylu-

čující  protiprávnost  mohou  být  nadále  formulovány  jako  zdánlivě  samostatné  dovo-

lující  normy,  jejich  účinek  na  protiprávnost  jednání  se  tím  neruší  (jak  namítají  

Wessels  et  al.).179  Jejich  samostatná  povaha  je  však  v  každém  případě  pouze  zdánlivá,  

protože  vždy  působí  jako  výjimka  ze  zákazu.  Nic  neříkají  o  jednání,  které  současně  

nenaplňuje  znaky  zákazu.  Přisvědčit  nelze  ani  námitce,  že  by  se  výjimečným  situacím  

přisuzoval  význam  okolností  pravidelných.180  Zda  je,  nebo  není  naplněna  nějaká  

okolnost  vylučující  protiprávnost,  je  třeba  zkoumat  vždy  stejně,  i  když  je  protipráv-

nost  zkoumána  jako  obecný  znak  i  tehdy,  kdy  patří  mezi  znaky  typové.  Důležité  je  

znak  protiprávnosti  v  tomto  směru  vnímat  jako  nenaplnění  znaků  některého  kon-

tratypu  (a  lze  si  ho  představit  jako  blanketní  dovětek  k  zákazové  normě  např.  v  

následující  podobě:  „nejsou-li  současně  splněny  podmínky  některé  z  okolností  vylu-

čujících  protiprávnost.“).  Tímto  způsobem  k  nim  lze  vztáhnout  i  zavinění. 

 

                                                        
177 Solnař (1972, s. 87). 

178 Jescheck – Weigend (1996, s. 250) a Wessels et al. (2014, s. 52). 

179 Wessels et al. (2014, s. 52). 

180 Dle Solnař (1972, s. 88). 
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ČÁST 2. 

OKOLNOSTI  VYLUČUJÍCÍ  TRESTNOST,  

TRESTNÍ  ODPOVĚDNOST  NEBO  

PROTIPRÁVNOST 

2.1 

Obecně 

128. V  návaznosti  na  vymezení  pojmů  trestnosti,  trestní  odpovědnosti  a  proti-

právnosti  lze  vymezit  okolnosti,  které  představují  jejich  negaci.  Jsou  výrazem  toho,  

že  se  vyskytují  situace,  kdy  sice  určitý  skutek  nese  některé  znaky  trestného  činu,  

avšak  přesto  trestný  není.  Důvodem  je,  že  nastala  okolnost,  pro  kterou  nebyl  naplněn  

některý  z  pojmových  znaků  trestného  činu.  Tyto  okolnosti  se  nazývají  okolnosti  

vylučující  trestnost  či  trestní  odpovědnost. 

2.2 

Taxonomie 

129. Pojetí  okolností  vylučujících  trestnost  může  být  různě  široké,  mohou  ozna-

čovat: 

(a) v  nejširším  smyslu:  jakýkoli  nedostatek  pojmových  znaků  trestného  činu;  sem  

patří  (např.  nedostatek  zavinění  vč.  omylů  nebo  základní  příčinné  souvislosti  

vč.  faktu,  že  jsou  naplněny  znaky  negativních  okolností) 

(b) v  širokém  smyslu:  všechny  ty  důvody,  které  mají  za  následek,  že  čin,  který  

sice  nese  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu,  ale  ve  skutečnosti  není  
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trestným  činem  (např.  nepříčetnost  pachatele,  nedostatek  věku,  okolnosti  vy-

lučující  protiprávnost,  okolnosti  vylučující  trestnost); 

(c) v  užším  smyslu:  všechny  okolnosti  zmíněné  pod  písmenem  (b)  mimo  okolnosti  

vylučující  protiprávnost  (např.  nedostatek  věku,  nepříčetnost);181 

(d) v  nejužším  smyslu:  pouze  ty  okolnosti,  které  navazují  na  instituty  typicky  

označované  jako  okolnosti  vylučující  protiprávnost,  které  však  v  určitých  si-

tuacích  nicméně  vylučují  toliko  trestní  odpovědnost,  ačkoli  jednání  v  nich  

podniknuté  ponechávají  protiprávním  (např.  omluvné  krajní  nouze,  omluvný  

exces  z  nutné  obrany). 

130. Z  hlediska  zaměření  této  práce  nemá  smysl  se  hlouběji  zabývat  okolnostmi  

vylučujícími  protiprávnost  v  nejširším  smyslu  [sub  (a)].  Je  logickým  důsledkem  zá-

sady  zákonnosti  (nullum  crimen  sine  lege),  že  trestným  činem  je  pouze  skutek  nesoucí  

všechny  znaky  trestného  činu  definované  v  zákoně.  A  naopak:  jestliže  nějaké  jednání  

takové  znaky  nenese,  nemůže  být  trestné  a  nelze  s  ním  spojovat  trestní  odpovědnost. 

131. Význam  pro  tuto  práci  tedy  mají  okolnosti  vylučující  trestnost  v  širokém  

smyslu  [sub  (b)],  v  užším  smyslu  [sub  (c)]  a  nejužším  smyslu  [sub  (d)].  V  systému  

české  trestního  práva  lze  tedy  rozeznávat  následující  okolnosti  vylučující  trestní  

odpovědnost  v  širokém  smyslu:   

(a) okolnosti  vylučující  trestní  odpovědnost  v  užším  smyslu: 

i. obecné  –  vyloučení  pachatelské  způsobilosti: 

1. nedostatek  věku  (§  25  TZ), 

                                                        
181 Srov. marginální rubriku k třetímu oddílu druhého dílu první hlavy první části slovenského trest-

ního zákona, který obsahuje ustanovení o nedostatku věku (§ 22 STZ) a nepříčetnosti (§ 23 STZ). 
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2. nepříčetnost  (§  26  TZ),  event.  nedostatek  rozumové  a  mravní  vyspě-

losti  u  mladistvého  (§  5  ZSVM); 

ii. typové  –  negativní  znak  skutkové  podstaty,  zejména: 

1. beztrestnost  těhotné  ženy  dle  §  163  TZ  (ve  vztahu  k  trestným  činům  

proti  těhotenství  ženy); 

2. beztrestnost  dítěte  dle  §  203  TZ  (ve  vztahu  k  trestnému  činu  svádění  

k  pohlavnímu  styku  dle  §  202  TZ); 

3. beztrestnost  agenta  dle  §  312c  TZ  (ve  vztahu  k  trestnému  činu  účasti  

na  teroristické  skupině  podle  §  312a  a  trestným  činům  vyjmenovaným  

v  ust.  §  312c  odst.  2  TZ)  a  dle  §  363  TZ  (ve  vztahu  k  trestnému  

činu  účasti  na  organizované  zločinecké  skupině  dle  §  361  TZ); 

4. právní  omyl  (§  19  TZ) 

5. případy  krajní  nouze  nevylučující  protiprávnost  (§  28  TZ). 

(b) okolnosti  vylučující  protiprávnost: 

i. typizované  v  obecné  části  trestního  zákoníku: 

1. krajní  nouze  (§  28  TZ); 

2. nutná  obrana  (§  29  TZ); 

3. svolení  poškozeného  (§  30  TZ); 

4. přípustné  riziko  (§  31  TZ); 

5. oprávněné  použití  zbraně  (§  32); 

ii. stanovených  na  jiném  místě  právního  řádu,  zejména: 

1. vyloučení  překažovací  povinnosti  v  nouzi  dle  ust.  §  367  odst.  2  TZ; 

2. vyloučení  oznamovací  povinnosti  v  nouzi  dle  ust.  §  368  odst.  2  TZ; 
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3. vyloučení  oznamovací  povinnosti  u  osob  vyjmenovaných  v  §  368  odst.  

3  TZ; 

4. svépomoc  (§  24  NOZ); 

5. oprávněná  obrana  (§  2984  NOZ) 

132. Podstatou  podané  taxonomie  je  odlišení  okolností,  které  mají  objektivní  (pů-

sobí  in  rem)  a  subjektivní  povahu  (působí  in  personam).  Rozdíl  je  v  tom,  že  právní  

skupina  vylučuje  protiprávnost  jednání  v  důsledku  existence  normy,  která  zakázané  

jednání  dovoluje,  nebo  dokonce  přikazuje. 

2.3 

Okolnosti  vylučují  trestní  odpovědnost  in  personam 

133. Okolnosti  vylučující  trestní  odpovědnost  v  užším  smyslu  mají  jediný  společný  

jmenovatel,  a  to,  že  působí  in  personam.  Jejich  povaha  je  sporná  a  zdůvodnění  pro  

jejich  zakotvení  je  různé.  Jde  o  případy,  kdy  je  z  různých  důvodů  trestní  politiky  

vyloučena  trestní  odpovědnost  jednajících  osob: 

(a) z  důvodu  nedostatku  způsobilosti  být  pachatelem  trestného  činu,182  pokud  

závisí  na  subjektivní  přičitatelnosti  (Zurechnung)  spočívající  v  dostatečných  

rozumových  a  volních  kvalitách  subjektu; 

(b) vyloučení  trestní  odpovědnosti  osoby,  k  jejíž  ochraně  je  dané  ustanovení  

určeno;183 

(c) zájem  na  potírání  zvláště  nebezpečných  forem  organizované  trestné  činnosti.184 

                                                        
182 Solnař (1972). 

183 Šámal et al. (2012, s. 1652). 

184 Šámal et al./Rizman (2012, s. 3348). 
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134. Do  skupiny  důvodů  sub  (a)  patří  důvody,  které  vylučují  obecnou  způsobilost  

fyzické  osoby  být  trestně  odpovědná  za  své  jednání.  Důvodem  je  subjektivní  nepři-

čitatelnost  činu  dané  osobě,  přestože  čin  naplnil  znaky  skutkové  podstaty.  Může  být  

sporné  na  jaké  úrovni  tyto  okolnosti  působí.  Zatímco  nedostatek  věku  má  formální  

charakter.  V  principu  tato  okolnost  vychází  z  empiricky  ověřeného  faktu,  že  člověk  

není  schopen  porozumět  společenskému  významu  svého  jednání  a  ovládnout  jej  od  

narození,  ale  že  tuto  schopnost  postupně  získává.  Tento  vývoj  je  však  navýsost  

individuální.  Hranice  věku  ,  od  kdy  začíná  trestní  způsobilost  subjektu,  je  naproti  

stanovena  jednotně  a  arbitrárně  a  liší  se  v  různých  zemích.185  Proto  je  ještě  u  

mladistvých  pachatelů  jejich  dospělost  po  této  stránce  zkoumána  –  hovoří  se  o  jejich  

podmíněné  příčetnosti.186  Čím  víc  se  bude  věk  pachatele  blížit  minimální  věkové  

hranici  trestní  odpovědnosti,  tím  by  měly  být  schopnosti  volní  a  rozumová  vyvinutější  

tak,  že  se  v  podstatě  nebudou  lišit  od  úrovně  typické  pro  dospělého  člověka.  V  

systému  znaků  trestného  činu  není  dřívější  test  (jednání,  zavinění),  které  by  nedo-

statek  věku  vylučoval.  V  tom  se  liší  od  nepříčetnosti,  kde  důvodem  vyloučení  

rozumových  nebo  volních  schopností  je  duševní  porucha.  Je  sporné,  zda  v  takovém  

případě  by  neměla  být  trestní  odpovědnost  vyloučena  už  na  úrovni  jednání  (které  

je  v  českém  trestním  právu  definováno  jako  projev  vůle)  nebo  zavinění.  Česká  teorie  

uvádí,  že  nepříčetnost  vylučuje  zavinění.187  Jde  o  poznatek  patrně  převzatý  z  němec-

kého  práva,  kde  nepříčetnost  vylučuje  vinu.188  Naproti  tomu  v  českém  právu  je  

zavinění  součástí  skutkové  podstaty,  proto  by  nepříčetnost  vylučovala  naplnění  skut-

kové  podstatu  trestného  činu,  což  by  byl  poněkud  paradoxní  důsledek.  Ze  zákonné  

                                                        
185 Srov. např. § 13 trestního zákoníku Kanady z roku 1985 (12 let) a § 20 trestního zákoníku Ruska z 

roku 1996 (16 let, pro vyjmenované trestné činy 14 let). 

186 Šámal et al. (2016, s. 440). 

187 Šámal et al./Herczeg (2016, s. 182). 

188 Rengier (2016, s. 228–229). 
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dikce  §  100  odst.  2  TZ  se  zdá,  že  nepříčetnost  přece  jen  vylučuje  obecný  znak  

spočívající  v  pachatelské  způsobilosti.  Nedostatek  věku  ani  nepříčetnost  nevylučují  

uplatnění  trestněprávních  sankcí  –  opatření,  které  mohou  být  těmto  osobám  v  sou-

vislosti  se  spácháním  činu  jinak  trestného  uplatněny.  V  případě  osob  trestně  nezpů-

sobilých  pro  nedostatku  věku  jde  o  opatření  dle  §  93  ZSVM.  U  nepříčetných  může  

být  uloženo  ochranné  opatření:  ochranné  léčení  nebo  zabezpečovací  detence.  Je  tedy  

sporné,  nakolik  proto  jde  o  okolnosti  vylučující  trestní  odpovědnost. 

135. U  ostatních  okolností  vylučujících  trestní  odpovědnost  nepřichází  aplikace  

žádných  trestněprávních  sankcí  v  úvahu.  Beztrestnost  těhotné  ženy  ve  smyslu  ust.  

§  163  TZ  a  beztrestnost  dítěte  dle  §  203  TZ  působí  na  úrovni  způsobilého  subjektu,  

mají  povahu  negativního  vymezení. 

136. Povaha  beztrestnosti  agenta  se  od  předchozích  institutů  liší  v  tom,  že  má  

zřetelné  objektivní  odůvodnění  spočívající  v  zájmu  společnosti  na  potírání  velmi  

nebezpečné  trestné  činnosti  páchané  organizovaně.  Ustanovení  nicméně  podle  všeho  

vylučuje  pouze  trestní  odpovědnost  in  personam,189  jednání  agenta  ponechává  proti-

právní  (jinak  však  Šámal  a  Gřivna),190  tzn.  že  proti  němu  přísluší  nutná  obrana. 

2.4 

Okolnosti  vylučují  protiprávnost 

137. Jak  už  bylo  řečeno,  protiprávnost  je  v  systému  deliktního  práva  spojena  s    

následujícími  čtyřmi  důsledky: 

(a) označuje,  která  jednání  jsou  v  rozporu  s  objektivním  právem; 

                                                        
189 Šámal et al./Rizman (2012, s. 3350). 

190 Šámal et al./Šámal – Gřivna (2012,s. 385). 



 

 

 
okolnosti  vylučující  trestnost,  trestní  

odpovědnost  nebo  protiprávnost 84 

 

(b) je  jedním  z  obligatorních  předpokladů  trestní  a  vůbec  veřejnoprávní  odpo-

vědnosti; 

(c) je  základní  podmínkou  soukromoprávní  povinnosti  k  náhradě  škody; 

(d) je  pojmovou  vlastností  útoku  umožňujícího  nutnou  obranu. 

Vyloučení  protiprávnosti  znamená  vyloučení  všech  čtyřech  následků.  Jednání  tedy  

nejen  není  protiprávní,  přestává  být  veřejnoprávním  i  soukromoprávním  deliktem  a  

není  proti  němu  přípustná  nutná  obrana.   

138. Již  na  první  pohled  je  zjevné,  že  se  chce  po  protiprávnosti  příliš  mnoho  

najednou.  Předně  se  v  takovém  pojetí  zcela  pomíjí  rozdíl  mezi  občanskoprávní  a  

trestněprávní  odpovědností.  Každá  z  nich  však  sleduje  něco  jiného:  zatímco  trestní  

odpovědnost  slouží  k  potrestání  nejzávažnějších  přečinů  proti  pravidlům  společnosti  

(eliminaci  společensky  nebezpečných/škodlivých  činů),  soukromoprávní  systém  ná-

hrady  škody  cílí  v  prvé  řadě  na  spravedlivé  rozvržení  škody  mezi  jednotlivé  aktéry.  

Dobrým  příkladem  může  být  způsobení  škody  v  krajní  nouzi,  kterou  jednající  sám  

zavinil.  Z  hlediska  trestněprávní  kvalifikace  krajní  nouze  se  jedná  o  irelevantní  sku-

tečnost.191  Zcela  jinak  ovšem  na  tuto  skutečnost  nahlíží  civilní  právo,  pro  které  je  

stav  krajní  nouze  zaviněný  jednajícím  na  překážku  vyloučení  protiprávnosti.192 

139. Přecenění  protiprávnosti  se  ještě  názorněji  projevuje  ve  ztotožnění  situace,  

kdy  má  být  vyloučena  odpovědnost  pro  nedostatek  protiprávnosti  jednání,  s  případy,  

kdy  ze  stejného  důvodu  není  dovoleno  odvracet  dané  jednání  za  podmínek  nutné  

obrany  či  krajní  nouze.  Že  se  tyto  situace  nekryjí,  lze  ukázat  na  příkladu  usmrcení  

v  krajní  nouzi.  Česká  teorie  většinově  připouští  usmrcení  v  krajní  nouzi  tehdy,  kdy  

                                                        
191 S výjimkou záměrného vyvolání nebezpečí, aby pak pachatel mohl způsobit škodu za podmínek 

krajní nouze. Viz Kratochvíl et al. (2009, s. 366), Jelínek et al. (2010, s. 244) a Novotný et al. (2010, 

s. 260). 

192 Viz § 2906 větu druhou občanského zákoníku. 
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se  má  v  krajní  nouzi  ochránit  více  životů  na  úkor  jednoho.193  Příkladem  může  být  

situace  osoby  A,  které  je  vyhrožováno  od  osoby  B,  že  pokud  neusmrtí  osobu  C,  

bude  A  zabita  i  s  celou  svou  rodinou.  Jestliže  by  se  A  rozhodla  vykonat  požadavek  

B,  tj.  zaútočit  na  C,  jednala  by  v  krajní  nouzi.194  Pak  by  ovšem  její  jednání  nebylo  

protiprávní  a  C  by  nepříslušela  proti  jejímu  jednání  ani  nutná  obrana  ani  krajní  

nouze.195  C  by  tak  byla  postavena  před  volbu  (a)  porušit  zákon,  (b)  smrtícímu  

jednání  se  podrobit,  anebo  (c)  před  ním  utéct  či  se  mu  jinak  vyhnout  bez  porušení  

jiných  chráněných  právních  hodnot. 

140. Nechceme-li  dopustit  nutnou  obranu  proti  právem  dovoleným  jednáním,  

nelze  rozumné  právní  řešení  tohoto  modelového  příkladu  hledat  v  jednolité  krajní  

nouzi-okolnosti  vylučující  protiprávnost.  Abychom  vykročili  z  „bludného  kruhu“,  

bude  třeba  rozpojit  čtvero  důsledků  vážících  se  na  protiprávnost,  resp.  na  její  vyloučení.  

Ačkoliv  se  beztrestnost  A,  která  se  podrobením  výhružky  od  B  snaží  vyhnout  zabití  

své  rodiny,  jeví  spravedlivě;  o  imunitě  před  nutnou  obranou  proti  jejímu  jednání  už  

to  samé  říci  nelze.  Pochybnosti  lze  mít  i  o  legalitě  jejího  jednání,  je-li  jeho  pramenem  

bezprávná  výhrůžka.  Na  místě  nebude  patrně  ani  automatické  popírání  nároku  na  

náhradu  škodu  osob,  kterým  takovým  jednáním  A  byla  způsobena  újma. 

                                                        
193 Východiskem je kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky z po-

čátku osmdesátých let, publikované v řadě trestní Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod 

číslem 20/1982 (Rt 20/1982). Třebaže je judikát opakovaně z rozličných důvodů podrobován kritice 

(Kuchta, 2003; Říha, 2008, pozn. pod čarou č. 20; Kabát, 2012), i v posledních vydáních učebnic trest-

ního práva hmotného je však citován takřka nekriticky, srov. Kratochvíl et al. (2009, s. 368) a Novotný 

et al. (2010, s. 263), výjimkou je Jelínek et al. (2010, s. 244), který opakuje dříve vyslovené Kuchtovy 

argumenty. 

194 Rozhodujícím kritériem její beztrestnosti by byly podmínky krajní nouze. Rozhodla-li by se vý-

hružce čelit a své jednání směřovala proti jejímu původci – B, jednala by v nutné obraně. 

195 V krajní nouzi nelze odvracet nebezpečí spočívající v jednání, na nějž pamatuje dovolující norma.  
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ČÁST 3. 

KRAJNÍ  NOUZE  A  NUTNÁ  OBRANA 

A  JEJICH  SPORNÉ  OTÁZKY 

141. Podstatou  krajní  nouze  i  nutné  obrany  je  ochrana  zákonem  chráněných  

právních  hodnot.  S  právem  je  tak  pojí  společný  účel.  Proto  je  deliktní  právo  boni-

fikuje  vyloučením  odpovědnosti  toho,  kdo  za  jejich  podmínek  jedná.  Jednání  před-

sevzatá  v  krajní  nouzi  nebo  nutné  obraně  mají  podobu  deliktu  jen  zdánlivě. 

142. Kdo  brání  chráněné  právního  hodnoty  před  útokem  jiného  člověka,  jedná  v  

nutné  obraně.  Odvrací-li  jiné  nebezpečí,  které  hrozí  chráněným  hodnotám,  jde  o  

krajní  nouzi.  Základní  rozdíl  je  právě  v  povaze  nebezpečí,196  které  chráněným  práv-

ním  statkům  hrozí  a  které  se  hledí  odklidit.  Nutná  obrana  je  přímo  namířena  proti  

útoku,  tj.  protiprávnímu  volnímu  lidskému  jednání,  a  nebezpečí  z  útoku  vzešlé  se  

odvrací  do  právní  sféry  útočníka.  V  krajní  nouzi  se  reaguje  na  jiná  nebezpečí  pro  

chráněné  zájmy,  ať  už  je  jejich  původ  jakýkoliv,197  případně  se  nebezpečí  odvrací  

tak,  že  se  působí  škoda  někomu  jinému  než  útočníkovi  (tj.  mimo  právní  sféru  

útočníka).  Pod  krajní  nouzi  se  řadí  i  případy,  kdy  lze  jednu  povinnost  dodržet  jedině  

tak,  že  bude  porušena  jiná.198 

143. Rozhraničení  mezi  nutnou  obranou  a  krajní  nouzí  v  tomto  případě  dobře  

ilustruje  učebnicový  případ  bankovního  úředníka,  po  kterém  lupič  pod  pohrůžkou  

                                                        
196 Nebezpečím se rozumí stav hrozící poruchou chráněného právního statku. 

197 Nebezpečí může pramenit z živelné či jiné události (např. povodně, požáru nebo pádu vesmírného 

tělesa), chování zvířat (např. tygra, který utekl ze zvěřince), nevolního lidského jednání (např. pádu osoby 

vyhozené z okna nebo epileptický záchvat) i volního lidského jednání (např. protiprávního donucení). 

198 Angloamerické právo proto krajní nouzi (necessity) přiléhavě označuje též jako choice of evils (volba 

menšího zla), viz Dressler (2012, s. 286) a LaFave (2010, s. 552). 
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smrti  požaduje  vydání  peněz  z  pokladny.  Zneškodní-li  lupiče  tak,  že  mu  vyrazí  zbraň  

z  ruky,  jde  o  nutnou  obranu  (působí  škodu  útočníkovi,  např.  tím,  že  mu  zlomí  

ruku).  Jestliže  mu  však  raději  vydá  peníze,  posuzuje  se  jeho  jednání  prizmatem  

krajní  nouze  (škoda  nevzniká  útočníkovi,  ale  bance).  Taktéž  pokud  při  zneškodňování  

lupiče  způsobí  újmu  ještě  někomu  dalšímu,  kdo  není  (spolu)útočníkem,  bude  jeho  

jednání  zkoumáno  z  hlediska  podmínek  krajní  nouze. 

144. Nutná  obrana  je  speciální,  zvýhodněný  případ  krajní  nouze.  Zvýhodnění  

plyne  z  toho,  že  se  působí  škoda  útočníkovi,  tj.  osobě,  která  svým  volním  jednáním  

vyvolala  nebezpečí  pro  právní  statky.  Zjednodušeně  řečeno:  namísto  toho,  aby  byla  

způsobena  újma  obránci  či  někomu  jinému,  vrací  se  zpět  do  právní  sféry  útočníka,  

který  je  původcem  celé  nebezpečné  situace  (pramenem  nebezpečí),  narušuje  dosa-

vadní  právní  rovnováhu,  čímž  ostatní  nutí  k  obraně.  Něco  takového  nelze  tvrdit  o  

krajní  nouzi,  kde  začasté  přicházejí  k  úhoně  i  práva  osob,  které  nenesou  na  vzniku  

nebezpečí  žádnou  vinu.  Hlavně  proto  je  svázána  s  podmínkou  subsidiarity  (nebezpečí  

se  nebylo  možno  vyhnout  jinak). 

145. Pro  nutnou  obranu  platí  v  porovnání  s  krajní  nouzí  ještě  jedno  specifikum,  

a  to  relativně  jednoduché  rozdělení  rolí  na  (1)  útok  a  (2)  obranu,  event.  napadeného,  

jde-li  o  osobu  odlišnou  od  obránce.  Pod  krajní  nouzi  jsou  naproti  tomu  zahrnovány  

různorodé  situace,  které  mají  společné  jenom  to,  že  se  jeden  právní  zájem  chrání  

poškozením  jiného  A  nejde  přitom  o  nutnou  obranu  nebo  jiný,  zvláštním  ustanove-

ním  se  řídící,  případ  (jinou  okolnost  vylučující  protiprávnost).  Ačkoliv  lze  tyto  situace  

typizovat,  rozdělení  rolí  bývá  mnohem  členitější  a  proměnlivější.  Z  toho  plynou  i  

odlišné  důsledky  v  oblasti  trestní  a  soukromoprávní  odpovědnosti.  Nutná  obrana  

zbavuje  odpovědnosti  tu  stranu,  která  nebezpečnou  situaci  nevyvolala  (obránce),  a  

zpravidla  není  důvodu  rozlišovat  důsledky  v  trestním  a  veřejném  právu.  V  případě  
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krajní  nouze  je  beztrestnost  toho,  kdo  odvrací  nebezpečí,  jedna  věc,  zatímco  spra-

vedlivé  rozložení  škody  mezi  poškozené,  beneficienty,  původce  nebezpečí  a  jednající  

věc  druhá. 

3.1 

Krajní  nouze 

3.1.1 

Obecně 

3.1.1.1 

Současná  úprava 

146. Trestní  zákoník  normuje  krajní  nouzi  v  ust.  §  28  TZ  tím  způsobem,  že  

nejprve  stanoví,  co  krajní  nouze  je  (první  odstavec)  a  poté  v  druhém  odstavci  

omezení  prvního  odstavce: 

(1) Čin  jinak  trestný,  kterým  někdo  odvrací  nebezpečí  přímo  hrozící  zájmu  

chráněnému  trestním  zákonem,  není  trestným  činem. 

(2) Nejde  o  krajní  nouzi,  jestliže  bylo  možno  toto  nebezpečí  za  daných  okolností  

odvrátit  jinak  anebo  způsobený  následek  je  zřejmě  stejně  závažný  nebo  ještě  

závažnější  než  ten,  který  hrozil,  anebo  byl  ten,  komu  nebezpečí  hrozilo,  

povinen  je  snášet. 

147. Ustanovení  je  v  teorii  i  nauce  vykládáno  tak,  že  krajní  nouze  vyžaduje  

splnění  následujících  podmínek:   

(a) nebezpečí  (předpoklad  jednání  v  krajní  nouzi), 

i. vůči  zájmu  chráněnému  trestním  zákonem, 
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ii. bezprostředně  hrozící, 

iii. nelze  odvrátit  jinak  (subsidiarita), 

(b) ochranné  jednání  (meze  jednání  v  krajní  nouzi) 

i. nezpůsobuje  zřejmě  stejně  závažný  nebo  ještě  závažnější  následek,  než  jaký  

hrozil, 

ii. k  němuž  je  oprávněn  kdokoliv,  mimo  toho,  kdo  má  povinnost  nebezpečí  

snášet; 

iii. vědom  si  nebezpečí  a  chtěje  za  jejích  podmínek  jednat. 

148. Krajní  nouze  je  nejobecnější  typizovaná  okolnost  vylučující  protiprávnost.  

Obsahuje  v  sobě  nejobecnější  řešení  konfliktu  hodnot  řešený  cestou  jejich  vyvažování  

prostřednictvím  principu  proporcionality.  Jde  o  klasický  nástroj  odrážející  utilitaris-

tické  pojetí  materiální  protiprávnosti  ve  smyslu  minimalizace  společenské  škody,  

které  je  řešeno  tak,  že  je  dána  přednost  převažujícímu  zájmu  (srovnání  škod).  Pro  

svou  obecnost  a  relativně  generické  nastavení  jednotlivých  pravidel  odpovídající  zá-

kladním  parametrům  principu  proporcionality  je  krajní  nouze  vhodná  k  analogickému  

použití  pro  situace  jinak  trestním  právem  neupravené.  Typickým  příkladem  analo-

gické  aplikace  ustanovení  o  krajní  nouze  je  kolize  právních  povinností,  která  nemá  

v  trestním  právu  výslovnou  úpravu,  a  proto  je  pro  její  řešení  používáno  ustanovení  

o  krajní  nouzi.   

3.1.1.2 

Ústavněprávní  souvislosti 

149. Jak  už  bylo  zmíněno,  okolnosti  vylučující  protiprávnost  jsou  normovanými  

situacemi  hodnotové  kolize,  kdy  proti  sobě  stojí  dvě  právní  hodnoty. 
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150. Právní  úprava  řeší,  jak  typově  tento  konflikt  vypořádat,  a  to  zejména  za  

situace,  kdy  lze  jednu  právní  hodnotu  ochránit  pouze  obětováním  druhé.  Tyto  

konflikty  mají  svůj  ústavněprávní  či  obecněji  lidskoprávní  rozměr,  neboť  proti  sobě  

většinou  stojí  hodnoty,  které  jsou  zároveň  základními  lidskými  právy:  nejčastěji  život,  

zdraví  (tělesná  integrita),  důstojnost,  osobní  svoboda,  nedotknutelnost  obydlí  a  vlast-

nictví.  199 

151. K  vyvažování  kolidujících  zájmů  v  ústavním  právu  slouží  princip  proporciona-

lity.  Ten  limituje  předpisy  obsahující  omezení  základních  lidských  práv  tak,  že  se  

snaží  zajistit,  aby  tyto  předpisy  nedovolovaly  vyšší  míru  omezení  základních  práv,  

než  jaká  byla  skutečně  nutná.  Princip  proporcionality  sleduje  dodržení  správné  míry,  

a  to  prostřednictvím  tří  dílčích  požadavků  na  omezení  základního  práva.  Musí  jít  o  

prostředek,  který  je  k  dosažení  cíle  omezení  (tj.  jiného  základního  práva  nebo  ve-

řejného  zájmu):  (a)  vhodný  (způsobilý),  (b)  potřebný  a  (c)  úměrný  (přiměřený).  

Vhodný  (ad  a)  je  daný  prostředek  tehdy,  jestliže  je  možno  jeho  prostřednictvím  

dosáhnout  žádoucího  výsledku  nebo  se  mu  alespoň  přiblížit.  V  souladu  s  požadavkem  

potřebnosti  (ad  b)  je  povoleno  použití  toliko  nejšetrnějšího  z  možných  prostředků.  

Princip  úměrnosti  (ad  c)  žádá,  aby  újma  na  základním  právu  nebyla  nepřiměřená  ve  

vztahu  k  zamýšlenému  cíli. 

152. Ustanovení  o  krajní  nouze  představuje  nejobecnějším  způsobem  normovaný  prin-

cip  proporcionality  pro  situace,  kdy  nastává  kolize  zájmů.  V  tomto  směru  je  krajní  

nouze  čistým  odrazem  principu  proporcionality.  Z  pohledu  principu  proporcionality  

se  právní  úprava  krajní  nouze  v  trestním  zákoníku  zaměřuje  na  dva  principy:  po-

třebnost  a  úměrnost.  Vhodnost  prostředku  k  odvrácení  nebezpečí  není  v  naší  teorii,  

na  rozdíl  např.  od  Švýcarské  v  podstatě  řešena.200  S  ohledem  na  zásah  do  skutkové  

                                                        
199 Srov. čl. 5 až 16 Listiny základních práv a svobod. 

200 Seelmann – Geth (2016, s. 69). 
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sféry  třetích  osob,  jejichž  vinou  nebezpečí  zpravidla  nevzniklo,  formou  trestného  

činu  (činu  jinak  trestného)  lze  nicméně  vhodnost  použitého  prostředku  krajní  nouze  

požadovat,  aby  nebylo  do  práv  těchto  osob  zasahováno  nadměrně  (způsobem,  který  

není  s  to,  dosáhnout  deklarovaného  cíle).  Potřebnost  se  odráží  v  požadavku  subsidi-

arity  jednání  v  krajní  nouzi,  tedy  v  tom,  aby  jednající  k  jednání  v  krajní  nouzi  

přistoupil,  až  teprve  jako  k  poslední  možnosti.  Výklad  požadavku  subsidiarity  je  

sporný.  Vzhledem  k  tom,  že  se  krajní  nouze  zpravidla  zasahuje  právní  statky  osoby,  

která  na  vzniku  nebezpečí  neměla  žádnou  účast,  je  na  místě  tento  požadavek  vykládat  

tak,  že  jednající  neměl  jinou  možnost  jak  co  do  způsobu,  tak  míry  škody  (absolutní  

subsidiarita).201  Jinými  slovy:  je  na  místě  u  krajní  nouze  požadovat,  aby  byla  dána  

přednost  jednání  nezasahujícímu  do  cizích  právních  hodnot  nebo  jednání,  které  do  

nich  zasahuje  mírněji.202  Ze  stejných  důvodů  je  relativně  striktně  nastavena  i  zásada  

přiměřenosti,  která  dovoluje  uniknout  nebezpečí  poškozením  jiných  trestněprávně  

chráněných  statků  jenom  tak,  že  škoda  způsobená  je  menší  než  ta,  která  z  nebezpečí  

hrozila,  resp.  že  není  zřejmé  (jasné),  že  tato  škoda  bude  stejná  či  vyšší.  Vyvažování  

hodnot  V  případě  stejně  závažné  škody  nebo  menší  je  třeba  nebezpečí  akceptovat  a  

neodvracet  je,  protože  nelze  dosáhnout  celkově  společensky  prospěšného  výsledku.  

Striktní  úměrnost  je  relativizována  doplněním  subjektivizovaného  testu  v  tom  smyslu,  

že  musí  být  jednajícímu  dopředu  zřejmé,  že  krajní  nouzí  způsobený  následek  nebude  

méně  závažný. 

                                                        
201 Seelmann - Geth (2016, s. 69). 

202 Rehberg – Donantsch (2001, s. 196). 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 93 

 

3.1.2 

Povaha  krajní  nouze  jako  okolnosti  vylučující  trestní  odpovědnost 

153. Na  rozdíl  od  právní  úpravy  krajní  nouze  v  německém  právním  prostředí  

formuluje  české  trestní  prvá  nutnou  obranu  jako  jednotnou  okolnost.  Německé  trestní  

právo  rozlišuje  krajní  nouzi  podle  dvou  hledisek: 

(a) podle  toho,  zda  krajní  nouze  vylučuje  protiprávnost  nebo  jen  trestní  odpo-

vědnost; 

(b) podle  toho,  kam  je  odvraceno  nebezpečí  na  obranou  a  útočnou; 

 

3.1.2.1 

Krajní  nouze  nevylučující  protiprávnost 

154. Současná  česká  nauka  trestního  práva  chápe  krajní  nouzi  jednotně  jako  

okolnost  vylučující  protiprávnost.203  V  důsledku  toho  –  podobně  jako  proti  nutné  

obraně  –  nepřipouští  proti  jednání  v  krajní  nouzi  nutnou  obranu.204  Tento  všeobecně  

přijímaný  názor  má  však  své  limity. 

155. Názorně  to  ukazuje  již  zmíněný  příklad:  osoby  A,  která  čelí  napadení  ze  

strany  osoby  B,  které  je  vyhrožováno  od  osoby  C,  že  pokud  neusmrtí  A,  bude  sama  

zabita,  příp.  bude  zabit  někdo  jí  blízký.  Protiprávní  hrozba  může  založit  stav  nouze,  

jestliže  se  ten,  komu  je  vyhrožováno,  rozhodne  uskutečnit  jednání,  které  je  po  něm  

výhrůžkou  požadováno.  Jestliže  by  se  tedy  B  rozhodl  zaútočit  na  A,  rozhodujícím  

kritériem  jeho  beztrestnosti  by  byly  podmínky  krajní  nouze,  rozhodl-li  by  se  výhružce  

čelit  a  své  jednání  by  směřoval  proti  jejímu  původci  C,  jednal  by  v  nutné  obraně.  

                                                        
203 V judikatuře např. Rt 10/1980 

204 Srov. Kuchta (1999, s. 97) nebo Šámal et al./Vokoun (2016, s. 219). 
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Na  první  pohled  může  takto  navozená  situace  vypadat  téměř  jako  vystřižená  z  

filmového  nebo  seriálového  scénáře.  Přesto  otázka  jejího  rozřešení  stála  před  česko-

slovenskými  soudy  nejméně  dvakrát.   

156. První  rozhodnutí  je  z  dvacátých  let  minulého  stolení.  Prvorepublikový  Nej-

vyšší  soud  v  něm  řešil  otázku,  zda  obava  před  pomstou  v  případě  nesplnění  rozkazu  

ilegální  makedonské  organizace  k  vraždě  zakládá  stav  nouze.  A  shledal,  že  v  daném  

případě  nemohly  být  naplněny  podmínky  krajní  nouze  („neodolatelného  donucení“)  

ze  dvou  důvodů.  Za  prvé  stav  nouze  nebyl  jedinou  pohnutkou  činu,  jak  tehdejší  

právo  požadovalo  (obžalovaný  připustil,  že  u  něj  rozhodovala  též  „stanoviska  nacio-

nální“,  proto  z  organizace  nevystoupil).  Za  druhé  nebezpečí  nehrozilo  bezprostředně  

a  okamžitě  a  konečně  nebyla  naplněna  ani  subsidiarita.205   

157. V  často  citovaném  rozhodnutí  Rt  20/1982  Nejvyšší  soud  SSR  přijal  závěr,  

že  podmínku  proporcionality206  může  splňovat  i  úmyslné  usmrcení  jednoho  člověka  

v  krajní  nouzi,  pokud  se  tím  zachraňuje  více  životů.  Uvedené  podmínce  však  již  

nevyhovuje  záchrana  jediného,  třebaže  vlastního  života. 

158. Důsledek  tohoto  rozhodnutí  pro  B  z  výše  uvedeného  modelového  případu  

je  nasnadě.  Pokud  by  se  svým  jednáním  snažil  zachránit  více  životů  např.  svojí  

rodinu,  bylo  by  jeho  jednání  kryto  krajní  nouzi  a  byl  tím  pádem  beztrestný.  Pro  A  

by  to  znamenalo,  že  čelí  sice  útoku,  který  však  není  protiprávní  (krajní  nouze),  a  

proto  se  proti  němu  nemůže  bránit  za  podmínek  nutné  obrany  ani  krajní  nouze.  

Takový  závěr  je  však  nepochybně  zcela  absurdní.  Právo  by  samozřejmě  nemělo  

                                                        
205 Rt 1999/1925: obžalovaný byl „na cizí půdě, daleko od sídla organisace“ a nebylo „mimo obor 

možnosti by se v širém světě před svými v době provedení vraždy jistě nepřítomnými případnými pronásle-

dovateli skryl, neb alespoň užil plně oněch prostředků ochranných, jež cizí stát, vládnoucí rozsáhlým poli-

cejním aparátem, může poskytnouti.“ 

206 Jednáním v krajní nouzi nesmí být způsoben následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 

než ten, který hrozil. 
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poskytovat  absurdní  řešení.  Neboť  jde  o  principy  vzájemně  neslučitelné,  je  buď  

koncepce  jediné  a  nedělitelné  krajní  nouze-okolnosti  vylučující  protiprávnost,  nebo  

možnost  úmyslného  usmrcení  vyhovujícího  podmínkám  krajní  nouze  neudržitelná. 

159. Rozsudek  není  přijímán  bez  výhrad.  Kritizováno  je  zejména  samotné  množ-

stevní  kritérium.  Jeho  logika  spolehlivě  selhává  v  případě  skupin,  jak  připomíná  Říha:  

v  extrému  by  bylo  legalizováno  obětování  jedné  skupiny  jen  proto,  že  druhá  čítá  o  

jednoho  člověka  navíc.207  Kuchta  (2003)  varuje  před  bezbřehým  uplatňováním  množ-

stevního  kritéria,  kdy  by  v  krajním  případě  mohl  být  obětován  např.  život  jednoho  

člověka,  protože  jeho  orgány  mohou  zachránit  život  více  lidí.208 

160. Vyloučíme-li  množstevní  kritérium,  zůstává  sporné  nakolik  trestat  zachování  

jednoho,  zejména  pak  vlastního  života  na  úkor  jiného.  Argumentem  proti  trestnosti  

pravidelně  bývá,  že  trestní  právo  neslouží  k  sankciování,  toho,  že  se  někdo  neza-

choval  hrdinsky,  tj.  že  po  nikom  nelze  požadovat  hrdinství.209  Případně,  že  od  

člověka  průměrné  morální  síly,  nelze  za  takové  situace  přiměřeně  žádat,  aby  ohro-

žený  statek  obětoval.210  Argumenty  pro  trestnost  se  opírají  o  princip  rovnosti,211  

resp.  v  odmítání  egoismu.212  Podle  platného  práva  půjde  o  exces  z  krajní  nouze  

považovaný  jednak  za  obecně  polehčující  okolnost,  viz  §  41  písm.  d)  a  g)  TZ  a  

jednak  okolnost  pro  fakultativní  neomezené  mimořádné  snížení  trestu  odnětí  svobody  

pod  dolní  hranici  trestní  sazby  dle  §  58  odst.  6  TZ.   

161. Existují  právní  statky,  jejichž  ochranu  na  úkor  statků  jiných  (pokud  hodnota  

těchto  není  nepoměrně  vyšší)  lze  tomu,  kdo  je  ochraňuje,  jen  těžko  vytýkat.  Nejen  

                                                        
207 Říha (2008, pozn. pod čarou č. 20). 

208 Kuchta (2003) 

209 Říha (2008). 

210 Miřička (1932). 

211 Solnař et al. (2003). 

212 Zprostředkovaně Prušák (1912) nebo Lata (1999). 
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život  vlastní,  ale  taktéž  život  a  zdraví  blízkých  osob,  především  vlastních  dětí  aj.  

Ochrana  zvlášť  důležitých  blízkých  zájmů  za  cenu  obětování  zájmu  společensky  stejně  

závažného  nebo  záchrana  více  životů  na  úkor  jednoho  jsou  společností  obvykle  

přejímány  shovívavě.  Tak  nemaje-li  B  jiného  východiska,  bude  jeho  jednání  namířené  

proti  A  pochopitelné,  nikoliv  však  spravedlivé,  jako  by  tomu  bylo,  kdyby  zneškodnil  

C,  který  je  původcem  nátlaku.  V  právu  zejména  německy  mluvících  zemí  jsou  proto  

rozlišovány  a  zpravidla  normovány  omluvné  a  ospravedlňující  důvody.213  V  české  

terminologii  –  okolnosti  vylučující  trestnost  (trestní  odpovědnost)  a  okolnosti  vylu-

čující  protiprávnost.214 

162. Nadto  případ  úmyslného  usmrcení  v  krajní  nouzi215  nepředstavuje  jedinou  v  

úvahu  přicházející  eventualitu,  která  naráží  na  hranice  homogenně  chápané  krajní  

nouze  a  vyvolává  tak  pochybnosti  o  charakteru  tohoto  institutu  (srov.  např.  výše  

popsaný  modelový  příklad  A-B-C  s  obměnou  v  tom,  že  by  B  měl  A  znásilnit,  

zmrzačit,  zmlátit  do  krve). 

163. Proto  je  na  místě  spíše  než  vylučovat  tyto  případy  z  dosahu  krajní  nouze  

hovořit  o  krajní  nouzi  jako  o  institutu  s  dvojí  povahou.  Na  jedné  straně  stojí  krajní  

                                                        
213 Blíže Říha (2004). Srov. § 35 NěmTZ, § 10 RakTZ a čl. 18 ŠvýcTZ. 

214 Viz zejm. Kallab (1935, s. 80), který krajní nouzi řadil mezi okolnosti vylučující trestnost. Že 

nejde o názor pouze dobově podmíněný, dokládá fakt, že Miřička (1932, s. 65) ji řadí mezi „důvody vylu-

čující bezprávnost“. 

215 Říha (2008, pozn. č. 18) uvádí i další příklady: rozsudek anglického soudu R. Dudley a Stephens 

– případ námořníků, jejichž loď ztroskotala a kteří, aby přežili, usmrtili jednoho z nich, aby se mohli živit 

jeho masem. Nebo tzv. Karneadovo prkno – boj dvou mužů o jediné prkno po ztroskotané lodi, které unese 

pouze jednoho z nich. Často se jako vzorová uvádí obdobná situace horolezců na jednom laně postavených 

okolnostmi před dilema odříznout jednoho z nich, nebo všichni spadnout ze skály. Modelovat lze samozře-

jmě i další varianty téhož. 
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nouze  vylučující  protiprávnost  (ospravedlňující)  a  na  druhé  straně  krajní  nouze  vy-

lučující  trestnost  (omluvitelná).    Kritériem  mohou  být: 

(a)   jednak  obětované  zájmy:  život  a  lidskou  důstojnost  (resp.  svobodu  rozhodo-

vání  v  sexuální  oblasti)  je  možno,  pokud  vůbec  srov.  čl.  2  a  3  EÚLP,216  

obětovat  pouze  jednáním  v  „omluvitelné“  krajní  nouzi,  naproti  tomu  majetek  

bude  pravidelně  zájmem,  který  lze  obětovat  v  krajní  nouzi  „ospravedlňující“; 

(b) jednak  závažnost  následku  na  nich:  stejný  či  závažnější  následek  lze  způsobit  

jen  v  omluvné  krajní  nouzi  (současně  může  být  omezení,  co  do  okruhu  

chráněných  hodnot  na  ty,  k  nimž  má  jednající  zvláštní  osobní  vztah  nebo  

zvlášť  stanovenou  povinnost  je  chránit)  ; 

(c)   jednak  povaha  nebezpečí:  protiprávní  nátlak  vs.  jiný  zdroj.   

164. Doslovné  znění  §  28  odst.  1  TZ  takový  výklad  umožňuje,  nenaznačujíc  jako  

výlučnou  ani  jednu  z  obou  variant  (arg.  slovy  „není  trestným  činem“).  Nový  trestní  

zákoník  pak  sice  zařazením  krajní  nouze  pod  marginální  rubriku  „Okolnosti  vylučující  

protiprávnost“217  možnost  takového  výkladu  sice  poněkud  komplikuje  (systematický  

výklad),  nikoliv  však  zcela  vylučuje  (jazykový  a  logický  výklad  ad  absurdum).  Ve  

výše  zmíněném  hypotetickém  případě  by  jednání  B  zůstalo  beztrestné,  avšak  proti-

právní,  a  nutná  obrana  proti  němu  by  byla  připuštěna. 

165. Je  však  otázka,  jestli  se  přijetím  ustanovení,  které  umožňuje  neomezené  

snížení  trestu  odnětí  svobody  pod  dolní  sazbu  (§  58  odst.  6  TZ)  a  doplňuje  úpravu  

polehčující  okolnosti  pro  případy,  kdy  nejsou  plně  splněny  podmínky  krajní  nouze  

                                                        
216 Grabenwarter (2014, s. 18–19). 

217 Jde o název poněkud neobvyklý, krom TZ jsem jej ze současných zákoníků našel pouze v trestních 

zákonících Estonska z r. 2001 a Slovenska z r. 2005. Pravidlem v zahraničních zákonících jsou spíše margi-

nální rubriky obecněji se vztahující k trestnosti (např. trestní zákoníky Francie, Lotyšska, Maďarska, Nor-

ska, Polska, Ruska, Švédska, Švýcarska). 
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[§  41  písm.  g)  TZ],  není  dosaženo  obdobného  výsledku,  jako  v  případě  omluvných  

okolností,  jen  se  řešení  přesouvá  do  oblasti  trestu  a  na  bedra  soudce.  Je  třeba  uznat,  

že  jde  sice  o  řešení,  které  nekonvenuje  zcela  zásadě  právní  jistoty,  ale  situace  krajní  

nouze  jsou  tak  rozličné,  že  v  podstatě  neumožňují  jednotné  paušalizované  řešení.  

Srov.  kupř.  otázku  vysoce  spornou  otázku  absolutního  zákazu  mučení  a  jiného  špat-

ného  zacházení  (čl.  3  EÚLP)  s  případy,  kdy  je  důvodný  předpoklad  získání  informace  

od  osoby,  která  vyvolala  nebezpečí  ve  velkém  rozsahu,  pokud  tato  informace  může  

hrozícímu  následku  zabránit.  Ponechání  těchto  případů  jako  trestných  (možnost  vy-

slovit  vinu)  a  jen  modifikovat  trest  na  symbolickou  úroveň  je  jedno  z  možných  

řešení,  kdy  společnost  může  vyjádřit  nesouhlas  s  jednáním  pachatele,  ale  zároveň  

uznat  mimořádnost  situace,  v  níž  se  nacházel.   

166. Nutná  obrana  je  přípustná  pouze  proti  krajní  nouzi  „omluvitelné“.  Tam,  

kde  půjde  o  krajní  nouzi-okolnost  vylučující  protiprávnost,  nebude  naplněna  pod-

mínka  protiprávnosti  útoku  a  nutná  obrana  nemá  místa. 

3.1.2.2 

Defensivní  vs.  ofensivní  krajní  nouze 

167. Už  bylo  řečeno,  že  na  rozdíl  od  nutné  obrany  krajní  nouze  obvykle  neřeší  

jednoduchou  situaci  obrana  –  útok,  ale  situace,  které  se  od  sebe  podstatně  liší,  

přesto  pro  ně  české  trestní  právo  stanoví  jedno  pravidlo  vycházející  ze  základního  

typu  případů,  které  u  krajní  nouze  přicházejí  v  úvahu. 

168. Jedním  druhem  nouzových  situací  mezi  nimiž  lze  rozlišovat  jsou  případy  

tzv.  defensivní  a  ofensivní  krajní  nouze.  Ofensivní  krajní  nouze  řeší  případy,  kdy  

jednající  v  krajní  nouzi  odvrací  nebezpečí  tak,  že  zasazuje  do  právní  sféry  nezúčast-

něné  (třetí)  osoby  (jde  vlastně  jen  o  přenesení  nebezpečí  do  sféry  zájmů  jiné  osoby).  

Defensivní  krajní  nouze  upravuje  situace  obdobné  nutné  obraně,  ale  rozdílné  v  tom,  

že  pramenem  nebezpečí  není  člověk,  ale  věc  nebo  zvíře.  Nebezpečí  se  při  nich  
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odvrací  tak,  že  je  jednání  v  krajní  nouzi  zaměřeno  na  pramen  nebezpečí  (nebezpečí  

se  zde  „vrací“  jeho  pramenu).  Zájem  na  odstranění  pramene  nebezpečí  snižuje  

právní  zájem  na  jeho  zachování,  právě  proto,  že  tím  může  být  odstraněno  i  působení  

dalšího  nebezpečí.  V  těchto  situacích  tedy  není  dán  důvod  na  zachování  stejných  

pravidel  proporcionality  –  úměrnosti  jako  v  případě  běžné  nutné  obrany  (poměřovat  

způsobenou  škodu).  Toto  řešení  platné  české  právo  nezná,  ale  je  praktické  pro  řešení  

útoků  zvířat  na  jiná  zvířata. 

169. Odvracení  útoku  zvířete  není  zpravidla  posuzováno  jako  nutná  obrana.  Podle  

naprosto  převažujícího  názoru  nebezpečné  chování  zvířete  představuje  nebezpečí  

odvratitelné  v  rámci  krajní  nouze,  nejde-li  o  zvíře  poštvané  člověkem  (v  takovém  

případě  je  zvíře  chápáno  jako  živý  nástroj  „v  jeho  rukou“).218 

170. Jako  modelový  příklad  lze  uvést  situaci,  kdy  se  majitel  prochází  se  svým  

cvičeným,  proto  na  volno  puštěným  psem  A  na  veřejném  prostranství.  V  určitém  

okamžiku  přiběhne  jiný  nebezpečně  vyhlížející  velký  cizí  pes  B,  který  volně  se  

procházejícího  psa  zničeno  nic  zuřivě  napadne.  Majitel  psa  A  ve  strachu  o  život  

svého  psa  bodne  útočícího  psa  nožem,  který  má  u  sebe,  v  důsledku  čehož  útočící  

pes  později  uhyne. 

171. Příklad  by  naplňoval  skutkovou  podstatu  trestného  činu  poškození  cizí  věci.  

Podle  toho,  zda  byl  pes  poštván  a  použit  tak  vlastně  jako  nástroj  útoku  člověka  

nebo  ne,  je  na  místě  zvažovat  podmínky  krajní  nouze  nebo  nutné  obrany.   

172. Pokud  by  pes  nebyl  poštván,  ale  např.  sám  utekl,  bylo  situaci  nutno  zkoumat,  

zda  jsou  splněny  podmínky  subsidiarity  (zda  pro  majitele  napadeného  psa  nebyla  

dostupná  jiná  možnost,  jak  nebezpečí  následku  odvrátit  včas,  aniž  by  ohrozil  sám  

sebe),  a  zejména  proporcionality:  zda  újma  na  životě  jednoho  psa  je  vyšší  než  

                                                        
218 Kratochvíl et al./Kuchta (2012, s. 436), Šámal et al. (2012, s. 401), Jelínek et al. (2016, s. 

266), Šámal et al./Vokoun (2016, s. 264 a 271), Eliáš et al. (2008, s. 785) aj. 
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hodnota  druhého  psa.  Je  sporné,  jak  ocenit  hodnotu  psa  jako  domácího  mazlíčka.  Je  

otázka,  zda  jako  věci  (kvasivěci  v  právním  smyslu)  nebo  rovnocenně  jako  jeden  

statek,  který  nemá  jen  věcnou  hodnotu.  V  prvním  případě  by  bylo  nutno  vycházet  

z  tržní  hodnoty  obou  psů.  A  majitel  bránící  svého  psa  před  napadeném  by  nebyl  

trestně  odpovědný,  pokud  by  tržní  hodnota  jeho  psa  byla  vyšší  než  hodnota  útočícího  

psa,  kterého  usmrtil.  Jen  tehdy  by  totiž  nezpůsobil  následek  zřejmě  stejně  závažný  

ani  závažnější,  než  jaký  hrozil,  pokud  by  byl  usmrcen  napadený  pes.  Pokud  bychom  

k  hodnotě  psího  života  přistoupili  jako  k  rovnocennému  statku  bez  ohledu  cenu  psa  

na  trhu.  Pak  by  vyloučení  odpovědnosti  majitele,  který  bránil  svého  psa  v  krajní  

nouzi,  nepřicházelo  v  úvahu,  protože  by  při  útoku  jednoho  psa  na  jednoho  psa  byla  

vždy  způsoben  následek  stejně  závažný.  I  kdybychom  se  vrátiti  ke  kritériu  ceny  

obvyklé,  je  nutno  u  psa  zvažovat  tolik  okolností,  že  si  prakticky  není  dost  dobře  

možné  udělat  laický  názor  (rasa,  potvrzení  o  původu,  výstavní  a  chovné  úspěchy  

atd.). 

173. Situace  majitele  napadeného  psa  by  byla  z  hlediska  právních  následků  dia-

metrálně  odlišná,  pokud  majitel  útočícího  psa  vyslal  („poštval“).  V  tom  případě  by  

se  jednalo  o  nutnou  obranu,  nebylo  by  třeba  zkoumat  ani  subsidiaritu  ani  proporci-

onalitu  a  pro  její  účely  poměřovat  hodnotu  psů,  bylo  by  potřeba  zkoumat  pouze  to,  

zda  jednání  nebylo  zcela  zjevně  nepřiměřené  (tedy  zda  nebylo  zcela  zjevně  nepo-

třebné,  protože  majitel  měl  k  dispozici  jiný  mírnější  účinný  a  bezpečný  způsob  

obrany). 

174. Stejné  jednání  (např.  záchrana  téhož  psa  obětováním  téhož  jiného  psa)  bude  

mít  pro  pachatele  diametrálně  odlišné  právní  důsledky  (srov.  pravidlo  proporcionality  

u  krajní  nouze  a  zákaz  extrémní  nepřiměřenosti  u  nutné  obrany),  ačkoliv  důvody  

tohoto  rozdílu  jsou  marginální,  nemají  vliv  na  povahu  a  závažnosti  útoku  a  často  

spočívají  mimo  hranice  pozorovatelného  (psa  lze  poštvat  i  na  dálku,  mimo  dohled  

osoby,  která  jeho  napadení  odvrací.) 
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175. Z  uvedeného  plyne  jednoznačný  závěr,  že  posuzovat  případy  útoků  zvířat  

čistě  podle  pravidel  jednotné  krajní  nouze,  jak  je  v  současné  době  zakotvena  v  

pozitivním  právu,219  není  vhodné  a  vede  k  nespravedlivým  výsledkům.  Nabízí  se  

tedy  otázka,  jak  by  útoky  zvířat  měly  být  posuzovány. 

176. Miřička220  přiřazuje  útoky  zvířat  k  útokům  hodným  nutné  obrany,  sám  při-

pomíná,  že  jde  o  mínění  menšinové.  Jde  o  jakousi  hypertrofii  objektivního  pojetí  

protiprávnosti.  Dlužno  poznamenat,  že  tento  přístup  má  své  odůvodnění,  spočívající  

zejména  v  odlišnostech  oproti  ostatním  hmotným  předmětům  a  v  podobnostech  s  

jednáním  člověka.  Pohyb  zvířat  není  na  rozdíl  od  neživých  předmětů  řízen  pouze  

fyzikálními  zákonitostmi,  ale  mívá  původ  v  jejich  psychice,  jsou  tak  často  hybateli  

okolního  hmotného  světa.  Zvířata  mají  vlastní  psychiku,  osobnost,  zpracovávají  pod-

něty  z  okolí  a  reagují  na  ně.  Mohou  vnímat  bolest,  libost,  sexuální  přitažlivost  apod.  

Rozdíl  v  jejich  chování  oproti  člověku  bude  dán  zejména  v  míře,  jakou  se  na  něm  

                                                        
219 Někdejší rakouské trestní právo krajní nouzi připouštělo: „není-li hodnota obětovaného statku nepo-

měrně vyšší než hodnota statku, o jehož záchranu pachateli jde“ (srov. Rt 3384/1929). V úpravách tzv. západo-

evropských zemí je krajní nouze často podmiňována v různé míře (ne)přiměřeností, např. § 10 nynější ra-

kouského trestního zákoníku z r. 1974, čl. 122-7 francouzského zákoníku (1994), který vyžaduje přiměřenost 

užitých prostředků k závažnosti hrozby. K úpravě krajní nouze v právu SRN srov. Říha (2004), za ospra-

vedlňující důvody jsou vedle trestněprávní krajní nouze uznávány i občanskoprávní krajní nouze, které spo-

čívají v rozdílné úpravě případů zásahu do právní sféry jiného podle toho, zda jde o zásah agresivní nebo 

defensivní. Současné pojetí krajní nouze v českém právu tak v porovnání působí dost úzce. K zakotvení 

přísného principu proporcionality (způsobení menší škody, než která hrozila) u nás došlo v TZ 1950. LATA 

(1999, s. 22) připomíná jeho dobové odůvodnění – měl být „výrazem socialistické morálky“ a „odmítnutím 

měšťáckého egoismu“. Původ přísného principu proporcionality lze nalézt v tehdejším sovětském právu a v 

teorii o jednotnosti socialistického práva, nerozlišujícím různé funkce krajní nouze v občanském a trestním 

právu. V prvém případě se řeší otázka povinnosti k náhradě škody, v druhém otázka trestní odpovědnost 

(Eliáš et al., 2008, s. 14–15 a 784). Jednotnost trestněprávní a občanskoprávní krajní nouze vyvolávala 

pochybnosti již před r. 1989, srov. Solnař (1972, s. 98). 

220 Miřička (1932, s. 66) 
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podílejí  podmíněné  a  nepodmíněné  reflexy  a  na  druhé  straně  rozum  a  vůle.  Nejsou  

s  to  vnímat  abstraktní  hodnoty  společnosti,  jako  majetek,  zdraví,  čest  (byť  zájmové  

zaměření  jejich  chování  chybět  nemusí,  např.  kost  bude  pravidelně  pro  psa  větší  

hodnotou  než  ruka,  která  mu  ji  bere,  pokud  to  zrovna  není  ruka  jeho  pána). 

177. Odůvodnění  pro  zařazení  zvířat  mezi  původce  útoku,  samostatně  způsobilé  

vyvolat  útok  odůvodňující  nutnou  obranu,  by  mohlo  být  analogické  jako  u  osob  

trestně  nezpůsobilých,  obzvláště  nepříčetných.  Pozice  těchto  osob  je  však  dána  ne-

rozlišitelnou  podobností  s  typickým  původcem  útoku,  tj.  trestně  odpovědnou  fyzickou  

osobou.  To  však  u  zvířat  těžko  může  platit. 

178. Dalším  nepominutelným  rozdílem  je,  že  každý  právní  subjekt  má  svou  právní  

sféru,  vlastní  individuální  právní  zájmy.  Podle  toho  do  čí  sféry  se  iniciativně  útočí  

lze  rozlišit  útok  a  obranu.  Zvířata  však  mohou  být  toliko  objekty  práv,  nositeli  

vlastních  práv  nejsou.  Těžko  tak  například  u  medvěda  mluvit  o  domovní  svobodě.  

Vstup  člověka  do  pravidelného  výskytiště,  klece  nebo  brlohu  nemůže  představovat  

porušení  subjektivních  práv  medvěda.  Takže  i  kdyby  se  medvěd  pouze  bránil  takové  

lidské  přítomnosti,  půjde  z  právního  hlediska  z  jeho  strany  vždy  o  útok. 

179. Druhým  možností  je  změnit  podmínky  krajní  nouze  a  dovolovat  i  krajní  

nouzi  ve  volnějších  mezích,  nikoli  však  pro  všechny  případy,  ale  právě  pro  situace  

defensivní  krajní  nouze,  které  se  svou  povahou  blíží  nutné  obraně  v  tom,  že  při  

nich  je  zasažen  pramen  nebezpečí  nikoli  třetí  nezúčastněná  osoba.  Podstatou  je  zde  

tatáž  obranná  povaha,  při  níž  má  být  zkoumání  podmínek  omezeno  pouze  na  zkou-

mání  jejich  eventuálního  zneužití.221  Při  defensivní  obraně  není  cílem  vyvažování  

zájmů,  ale  odražení  „útočníka“  (zamezení  nebezpečí). 

                                                        
221 Seelmann – Geth (2016, s. 66). 
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180. Do  úvahy  de  lege  lata  nepřichází  řešení  navrhované  Solnařem,222  které  spo-

čívá  v  jakési  střední  cestě  vzniklé  spojením  krajní  nouze  (subsidiarita)  a  nutné  obrany  

(přiměřenost).  Při  ní  by  došlo  k  uvolnění  přísnějších  podmínek  krajní  nouze  připuš-

těním  způsobení  škody  stejně  závažné.  Solnařem  navrhované  řešení  není  totiž  ana-

logií,  jak  jej  sám  označuje.  Při  níž  totiž  dochází  k  aplikaci  případu  na  případ,  na  

který  nedopadá.  Důvodem  je  podobnost  se  situací,  kterou  analogicky  aplikovaná  

norma  dle  svého  výkladu  upravují  a  teleologický  zájem  na  témže  řešení  (příkladem  

je  například  posuzování  kolize  právních  povinností  dle  pravidel  krajní  nouze,  která  

sama  o  sobě  nic  takového  přímo  neupravuje).  Analogií  není  aplikační  postup,  kdy  

je  eklekticky  spojováním  znaků  různých  předpisů  vytvořena  norma,  kterou  zákono-

dárce  nikdy  nestanovil  a  podle  ní  se  pak  případ  posuzuje.      Dokud  však  trestní  

právo  bude  život  zvířat  (téhož  druhu)  chápat  jako  majetkovou  hodnotu,  lišící  se  

podle  tržní  ceny,  nebude  toto  kritérium  v  případě  útoku  zvíře  kontra  zvíře  náležité  

ani  spravedlivé  (srov.  výše  uvedený  příklad).  Proto  se  nejvhodnějším  jeví  kritérium  

přiměřenosti,  umožňující  zvážit  i  jiné  veličiny  než  způsobenou  škodu. 

181. Lze  se  tedy  jen  připojit  k  Solnařovu  doporučení,  že  by  bylo  lépe,  kdyby  

zákon  tyto  otázky  přímo  upravil.  Inspirativní  v  tomto  směru  je  úprava  v  německém  

občanském  zákoníku,  která  rozlišuje  mezi  krajní  nouzí  agresivní  (§  904)  a  defenzivní  

(§  228).  Prvně  jmenovaná  pokrývá  případy,  kdy  je  způsobena  škoda  třetí  osobě  

zásahem  do  její  právní  sféry,  jestliže  se  tím  odvrací  nebezpečí,  jež  by  jinak  způsobilo  

škodu  nepoměrně  větší.  Defenzivní  krajní  nouzí  se  míní  obrana  právních  statků  

(zejména  vlastních)  poškozením  cizí  věci,  která  je  jim  nebezpečná,  kritériem  je,  že  

škoda  není  nepřiměřená  nebezpečí.  Nehraje  zde  tedy  roli  poměr  hodnot,  a  jak  

upozorňuje  Říha  (2004,  s.  45),  vychází  se  ze  zásady,  že  „zájem  na  ochraně  ohro-

ženého  [má  přednost  před  zájmem]  na  ochraně  vlastníka  věci,  která  ohrožuje  ostatní  

                                                        
222 Solnař (1972, s. 102 a 109) 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 104 

 

a  nutí  je  k  obraně“.  V  českých  zemích  v  moderní  době  obdobné  ustanovení  obsa-

hoval  pouze  tzv.  střední  občanský  zákoník  z  roku  1950  (!),  vyloučil  povinnost  

nahradit  škodu  při  poškození  nebo  zničení  věci  ohrožující  bezpečnost,  pokud  jednající  

osoba  nebezpečí  sama  nevyvolala  (§  343).  Právě  institut  defenzivní  krajní  nouze,  

který  u  nás  v  současnosti  upraven  není,  případy  útoků  zvířat  dobře  pokrývá. 

3.2 

Nutná  obrana 

3.2.1 

Obecně 

182. V  nejobecnější  rovině  je  nutná  obrana  chápána  jako  odražení  současného  

protiprávního  útoku  namířeného  proti  chráněným  právním  hodnotám.223  Trestněprávní  

relevanci  má  samozřejmě  pouze  taková  obrana,  která  se  uskutečňuje  činem  jinak  

trestným. 

183. Hlavním  účelem  trestního  práva  je  ochrana  nejdůležitějších  zájmů  společnosti  

a  potažmo  i  jejích  členů  před  kriminalitou.  Nutná  obrana  slouží  ke  stejnému  účelu  

a  chrání  tytéž  zájmy  jako  trestní  právo  samo.  Proto  by  měla  být  upravena  tak,  aby  

se  nikdo  z  důvodů  spočívajících  v  přílišné  přísnosti  právního  zakotvení  nebál  bránit  

chráněný  právní  zájem  způsobem,  který  mu  v  běžném  životě  připadá  přirozený.  

Východiskem  pro  úpravu,  výklad  i  aplikaci  by  tedy  z  jedné  strany  měl  být  požadavek  

nevyvolávat  obavu  obranu  užít,  ale  na  druhé  straně  by  stejně  tak  mělo  být  pamato-

váno  na  její  základní  smysl.  Tím  je  odvracení  útoku  směřujícího  proti  zájmu  chrá-

něnému  zákonem,  nikoliv  zakrývání  společensky  škodlivých  činů  „hávem  beztrest-

nosti“. 

                                                        
223 Obdobně Solnař et al. (2003, s. 144), Hendrych et al. (2003, heslo „nutná obrana“). 
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3.2.1.1 

Současná  úprava 

184. Účinný  trestní  zákoník  definuje  nutnou  obranu  ve  svém  §  29  následovně: 

(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.   

Přestože  toto  ustanovení  stručnou  formou  zachycuje  všechny  podstatné  rysy  nutné  obrany,  

zákonodárce  zhuštěným  vyjadřováním  a  užitím  neurčitých  právních  pojmů  ponechává  nauce  

a  judikatuře  velmi  široký  prostor  k  tomu,  aby  tento  institut  vykládaly  a  hledaly  jeho  

konkrétní  dosah. 

185. Ty  pak  nutnou  obranu  zpravidla  vymezují  jako  „odvracení  bezprostředně  hro-

zícího  nebo  trvajícího  útoku  protiprávního  a  pro  společnost  nebezpečného  útoku  na  zájmy  

chráněné  trestním  zákonem,  a  to  činem,  který  by  jinak  byl  trestným  činem  namířeným  

proti  útočníkovi“,  přičemž  se  žádá,  aby  „obrana  nebyla  zcela  zjevně  nepřiměřená  způsobu  

útoku“.224  Ve  Vokounově  definici  je  tak  koncentrovaně  zachycena  nejen  podstata,  

ale  i  téměř  všechny  základní  podmínky  nutné  obrany,  tedy: 

1) útok  (jakožto  předpoklad  jednání  v  nutné  obraně), 

a) směřující  proti  zájmu  chráněnému  trestním  zákonem, 

b) protiprávní, 

c) bezprostředně  hrozící  nebo  trvající,  a  jehož 

d) původcem  je  člověk; 

2) obranu  (resp.  podmínky  určující  meze  jednání  v  nutné  obraně) 

a) směřující  vůči  útočníkovi  (resp.  jeho  právní  sféry), 

b) ne  zcela  zjevně  nepřiměřenou  způsobu  útoku, 

                                                        
224 Šámal et al./Vokoun (2016). Podobně i Solnař et al. (2003, s. 144 a 147) další. 
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c) k  níž  je  oprávněn  kdokoliv,  pokud  jedná 

d) vědom  si  obrany  a  chtěje  za  jejích  podmínek  jednat. 

Podmínkou  naproti  tomu  není  naplnění  požadavku,  aby  se  nešlo  útoku  vyhnout  

jinak,  než  jednáním  v  nutné  obraně  (subsidiarita).  Sporné  pak  je,  zda  útok  musí  být  

úmyslný.225 

186. Členění  podmínek  na  ty,  které  jsou  kladeny  na  útok  a  útočníka,  a  ty,  které  

musí  nastat  na  straně  obránce  a  obrany,  odpovídá  i  výklad  v  kapitole  III,  věnující  

se  základním  prvkům  nutné  obrany. 

3.2.1.2 

Ústavněprávní  souvislosti 

I  při  nutné  obraně  proti  sobě  stojí  dvě  právní  hodnoty  a  je  třeba  vyřešit  jejich  

konflikt.    Nutná  obrana  má  valně  násilnou  podobu  a  dostávají  se  při  ní  do  konfliktu  

hodnoty,  které  jsou  základními  lidskými  právy  (život,  tělesná  integrita,  osobní  svo-

boda,  nedotknutelnost  obydlí  a  vlastnictví).  I  zde  je  tedy  dlužno  vyjít  z  principu  

proporcionality,  které  používá  ústavní  právo  pro  vyvažování  kolidujících  zájmů  a  při  

posouzení,  jakým  je  nutná  obrana  –  konflikt  hodnot  při  ní  nastalý  právně  řešen,  

vyjít  z  jeho  tří  požadavků  na  dodržení  správné  míry  při  omezení  základního  práva.   

Jak  už  bylo  popsáno,  musí  jít  o  prostředek,  který  je  k  dosažení  cíle  omezení  

(tj.  jiného  základního  práva  nebo  veřejného  zájmu):  (a)  vhodný  (způsobilý),  (b)  

potřebný  a  (c)  úměrný.  Vhodný  (ad  a)  je  daný  prostředek  tehdy,  jestliže  je  možno  

jeho  prostřednictvím  dosáhnout  žádoucího  výsledku  nebo  se  mu  alespoň  přiblížit.  V  

souladu  s  požadavkem  potřebnosti  (ad  b)  je  povoleno  použití  toliko  nejšetrnějšího  z  

možných  prostředků.  Princip  úměrnosti  (ad  c)  žádá,  aby  újma  na  základním  právu  

nebyla  nepřiměřená  ve  vztahu  k  zamýšlenému  cíli. 

                                                        
225 Císařová – Čížková (1986, s. 29). 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 107 

 

V  tomto  směru  se  sluší  uvést,  že  ustanovení  o  nutné  obraně  představuje  speci-

álně  normovaný  princip  proporcionality  pro  situace,  kdy  je  odvracen  útok  člověka  na  

chráněné  zájmy.  Bylo  už  zdůrazněno,  že  primární  účel  nutné  obrany  a  trestního  práva  

je  shodný  –  ochrana  nejdůležitějších  hodnot  před  společensky  škodlivými  činy.  Sle-

dování  tohoto  cíle  hraje  zásadní  roli,  zkoumáme-li  ustanovení  o  nutné  obraně  z  

hlediska  principu  proporcionality.  Pro  princip  proporcionality  vyjádřený  normami  o  nutné  

obraně  nicméně  platí  určitá  specifika,  která  se  dotýkají  všech  jeho  dílčích  komponent.  

Tato  specifika  plynou  už  z  prostého  faktu,  že  je  to  útočník,  kdo  narušuje  dosavadní  

právní  rovnováhu  (poklidný  stav),  což  v  důsledku  vede  k  právnímu  zvýhodnění  

pozice  obránce.  Počítá  se  s  tím,  že  riziko  vyvolané  útokem  by  měl  nést  útočník,  a  

ne  obránce.  V  tomto  směru  je  především  ovlivněna  zásada  přiměřenosti.  Ta  je  prak-

ticky  ve  všech  evropských  i  severoamerických  úpravách  postavena  tak,  že  se  mini-

málně  dovoluje  stejné  odvracet  stejným  (např.  usmrtit  útočníka,  který  usiloval  o  

život  napadeného);  zpravidla  však  obránce  smí  způsobit  i  větší  škodu,  než  která  

hrozila.  Ve  prospěch  obránce  bývá  –  někde  více,  někde  méně  –  vychýlen  i  požadavek  

potřebnosti,  obránce  často  nemusí  hledat  prostředek  obrany  co  nejméně  škodlivý  pro  

útočníka,  ale  připouští  se,  aby  použil  i  intenzivnější  způsob  obrany,  nikoli  jen  ten  

nejmírnější.  Jsou  to  právě  tyto  dva  principy  (přiměřenost  a  potřebnost),  na  jejichž  

základě  lze  především  zkoumat  přístup  jednotlivých  právních  řádů  k  postavení  ob-

ránce.  Jen  zřídka  se  v  případě  nutné  obrany  podrobněji  hovoří  o  požadavku  vhodnosti.  

Není  rozumné  vyžadovat,  aby  obránce  pod  sankcí  volil  toliko  dostatečně  účinné  

prostředky,  které  jsou  způsobilé  útok  odvrátit,  nebo  od  volby  ustoupil.  Logicky  se  

tedy  vychází  z  toho,  že  obránce  nemusí  vždy  vybírat  nejvhodnější  prostředek.  Roz-

hodně  je  možno  při  tom  vyloučit,  že  by  měla  být  trestná  obranná  jednání,  která  

jsou  nedostatečně  intenzivní  (arg.  a  maiori  ad  minus).   
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3.2.2 

Tzv.  přiměřenost  obrany 

187. Bylo  by  proti  jeho  smyslu,  kdyby  právo  nutné  obrany  připouštělo  počínat  si  

v  případě  útoku  jakýmkoliv  způsobem  bez  ohledu  na  to,  o  jak  závažný  a  nebezpečný  

útok  se  ve  skutečnosti  jedná.  Proto  se  obrannému  jednání  stanoví  určité  právní  

meze,  v  jejichž  rámci  je  považováno  za  souladné  s  právem.  Naproti  tomu,  jsou-li  

tyto  meze  překročeny,  nemůže  se  pachatel  spoléhat  na  to,  že  jeho  jednání  bude  

právem  aprobováno,  ale  bude  zpravidla  podroben  trestní  odpovědnosti  (nenastoupí-

li  jiná  okolnost  vylučující  trestnost).  Z  toho  plyne,  jak  závažným  a  stěžejním  prvkem  

v  právu  nutné  obrany  ono  rozhraničení  je.  Jsou-li  na  jedné  straně  hranice  nutné  

obrany  stanoveny  příliš  úzce  a  přísně,  znemožňuje  se  tím  účinná  a  rychlá  ochrana  

zájmů  chráněných  trestním  zákonem,  resp.  se  kriminalizuje  chování,  které  k  ochraně  

těchto  zájmů  směřuje.  Ovšem  takovému  cíli  nesvědčí  ani,  jsou-li  hranice  nastaveny  

příliš  volně  bez  zřetele  k  původnímu  ohrožení,  plynoucímu  z  útoku.  I  proti  nejméně  

závažným  útokům  by  byly  připuštěny  velmi  závažné  způsoby  obrany.  Srov.  tradiční  

příklad  malého  chlapce,  který  si  trhá  třešně  v  sadu  bez  svolení  majitele,  a  ten  ho  

proto  zastřelí.  Trestní  právo  by  tak  mnohdy  krylo  činy  společensky  škodlivé,  proti  

nimž  jinak  má  být  namířeno  v  první  řadě.226 

188. Chápeme-li  společenskou  škodlivost  činu  především  jako  způsobilost  činu  

přivodit  poruchu  na  chráněném  zájmu  a  její  míru,  neměl  by  mezi  činem  útočným  a  

obraným  být  hrubý  nepoměr  v  jejich  (takto  pojaté)  společenské  škodlivosti.  Tím  se  

rozumí  hrubý  nepoměr  v  jejich  intenzitě,  zasažených  zájmech  a  škodě  hrozící  a  

vzniklé.  Útočník  má  zpravidla  výhodu  v  tom,  že  jedná  z  vlastní  iniciativy,  nikoliv  v  

reakci  jako  je  tomu  u  toho,  kdo  se  brání.  Nadto  je  to  právě  obránce,  kdo  chrání  

                                                        
226 K tomu Prušák (1912, s. 153): „úkolem práva jest úprava lidského spolužití a ne bezohledný boj 

jedněch proti druhým, obětování nejvyšších statků jednoho k ochraně nepatrných statků druhého.“ 
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postižené  zájmy  před  útokem.  Proto,  aby  byla  obrana  účinná,  se  jistý  nepoměr  mezi  

obranou  a  útokem  očekává  a  dovoluje.  V  tomto  směru  můžeme  pozorovat  postupné  

uvolňování  přípustného  poměru  mezi  útokem  a  jednáním  podniknutým  k  jeho  od-

vrácení. 

189. Podle  platného  práva  kvantitativní  omezení  nutné  obrany  spočívá  v  zákazu  

takové  obrany,  která  je  zcela  zjevně  nepřiměřená  způsobu  útoku.  Zákon  tedy  užívá  

neurčitých  právních  pojmů,  které  vyžadují  další  výklad.  Postupně  se  v  tomto  po-

doddíle  zaměřím  na  výklad  spojení  způsob  útoku,  zcela  zjevně  a  (ne)přiměřenost,  je  

třeba  je  vykládat  zvlášť  i  ve  vzájemné  souvislosti. 

190. Pod  pojmem  způsob  útoku  se  skrývají  vlastnosti,  podle  nichž  má  být  obrana  

porovnávána  s  útokem,  tedy  takové  vlastnosti,  které  charakterizují  útok  tak,  aby  

mohla  být  zjištěna  a  ohodnocena  přiměřenost  obrany  jej  odvracející.  To  vede  k  

závěru,  že  pod  „způsobem  útoku“  nebude  správné  rozumět  toliko  „způsob  prove-

dení  útoku“,  tj.  fyzické  dispozice  útočníka,  použité  prostředky,  množství  útočníků,  

místní  (např.  málo  frekventované  místo  vzdálené  od  civilizace)  a  časové  okolnosti  

(např.  noční  doba  –  Rt  6327/1939).  Měly  by  to  být  vlastnosti,  které  jsou  „zcela  

zjevné“,  a  to  zejména  z  pohledu  obránce.  Podle  komentáře227  sem  krom  uvedeného  

způsobu  provedení  útoku  náleží  i  okolnosti  další,  jako  osobnost  útočníka  (např.  

agresivita)  i  jeho  úmysly,  které  se  při  útoku  vyjevily  (např.  vyhlédnutí  odlehlého  a  

tmavého  zákoutí  pro  útok)  apod.  V  učebnicích  je  upozorňováno  na  to,228  že  to  

nemusejí  být  pouze  okolnosti  v  konkrétní  moment  již  nastalé,  ale  je  zde  zahrnuto  i  

to,  co  za  dané  situace  bezprostředně  hrozí,  např.  zvýšení  intenzity  útoku  po  počá-

tečním  neúspěchu,  nebo  že  se  k  útoku  připojí  další  osoby  (srov.  Rt  14/1999).  Ze  

„způsobu  útoku“  by  neměly  být  vyloučeny  ani  chráněné  právní  hodnoty,  proti  nimž  

                                                        
227 Šámal et al. (2012, § 29). 

228 Jelínek a kol. (2016) a Šámal et al./Vokoun (2016) 
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útok  směřuje,  ani  míra  škody  na  nich  hrozící.229  K  rozšiřujícímu  výkladu  se  kloní  i  

judikatura  (viz  např.  Rt  14/1999,  Rt  20/2008  nebo  rozhodnutí  NS  6  Tdo  66/2007  

nebo  NS  8  Tdo  1487/2008). 

191. Pokud  jde  o  pojem  zcela  zjevně,  čistě  jazykový  výklad  by  napovídal,  že  o  

nepřiměřenosti  obrany  nemůže  být  pochyb  (je  naprosto  očividná).  To  by  nasvědčo-

valo  objektivnímu  hledisku  (jak  se  okolnosti  jeví  komukoliv),  zkoumajícímu  nepřimě-

řenost  z  pohledu  stupnice  hodnot  společnosti,  jak  je  obsažena  v  právních  normách.  

Proti  takovému  pojetí  však  směřuje  oprávněná  námitka:  kdo  se  brání  útoku,  zpravidla  

nečekanému,  nemá  čas  vyhodnocovat  útok,  obranu  a  jejich  vzájemný  poměr  ze  všech  

hledisek.230  Takový  požadavek  by  byl  přepjatý  a  nepraktický,  a  to  vzhledem  k  

subjektivní  situaci  obránce,  která  je  často  stresová  a  v  níž  je  třeba  se  rychle  roz-

hodnout  a  zvolit  způsob  obrany.  Proto  se  při  posuzování  podmínek  nutné  obrany  

přihlíží  i  k  tomu,  jak  se  jevily  konkrétní  bránící  se  osobě,  k  jejímu  omluvitelnému  

vzrušení  mysli  v  bezprostředním  ohrožení.  231 

192. Nynější  právo  stanoví  za  rozhodující  kritérium,  jak  rozlišit  mezi  nutnou  

obranou,  která  je  v  souladu  s  právem,  a  obranou,  která  již  právu  odporuje,  její  

nepřiměřenost  vůči  útoku.  Zjišťování  nepřiměřenosti  může  vycházet  ze  dvou  metod,  

za  prvé  z  porovnávání  intenzity  útoku  a  obrany,  nebo  za  druhé  porovnání  obrany  

skutečně  užité  s  nejmírnější  obranou  dostačující  k  odvrácení  útoku.  Praxe  měla  po  

poměrně  dlouho  dobu  tendenci  používat  metodu  první,  srov.  např.  rozhodnutí  NS  

                                                        
229 Shodně Jelínek a kol. (2016). 

230 Vokoun (1989, s. 38). 

231 Eliáš a kol. (2008, s. 785), obdobně i Rt 41/1980. Vokoun (1989, s. 39) v této souvislosti uvádí 

výstižný Holmesův citát z anglické učebnice trestního práva: „Objektivní úvaha nemůže být požadována v 

přítomnosti zdviženého nože.“ 
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Československé  republiky  pod  sp.  zn.  Zm  II  12/26232,  6  Nt  301/58  a  NS  ČSSR  pod  

sp.  zn.  8  Tz  25/64,  3  Tz  89/67).  To  však  ne  zcela  dobře  odpovídá  účelu  institutu,  

jímž  je  ochrana  ohrožených  zájmů  před  útoky,  tedy  odvracení  útoků.233  Proto  se  

jako  správnější  zdá  být  takový  výklad,  který  porovnává  užitou  obranu  s  obranou  

skutečně  způsobilou  útok  na  chráněný  zájem  odvrátit  (Rt  II/19865).  Císařová  a  

Čížková  (1986,  s.  26)  v  souvislosti  s  útokem  hovoří  o  stupni  odvratitelnosti,  který  

je  nepřímo  úměrný  intenzitě  útoku.  Ovšem  jak  ukazuje  učebnicový  příklad  chlapce  

trhajícího  třešně  vysoko  na  stromě,  mohou  existovat  útoky  málo  intenzivní  a  přitom  

pro  konkrétního  obránce  (starého  a  chromého  majitele  sadu)  stěží  odvratitelné.  

Připustit,  aby  majitel  sadu  v  takovém  případě  mohl  chlapce  sestřelit  puškou,  neboť  

to  je  pro  něho  jediná  možnost  jak  účinně  útoku  zabránit,  by  zjevně  bylo  proti  

původnímu  smyslu  nutné  obrany  a  její  společenské  roli.  Požadavek  potřebnosti  ob-

rany  se  proto  doplňuje  zákazem  výrazného  nepoměru  mezi  škodou  hrozící  z  útoku  

a  škodou  způsobenou  obranou. 

193. Z  výše  uvedeného  shrňme,  že  jestliže  dovolená  obrana  nesmí  být  zcela  

zjevně  nepřiměřená  způsobu  útoku,  znamená  to,  že 

(a) obrana  nesmí  být  zcela  zjevně  (výrazně  přehnaně)  silnější,  než  jaká  stačila  k  

jistému  odvrácení  útoku  bez  rizika  pro  bránící  se  osobu  (hledisko  potřeb-

nosti/nutnosti  obrany)234  a  současně 

                                                        
232 Právní větu rozhodnutí citují ve své sbírce Fenyk – Illková (1995, s. 95): „Mezi obranou a 

útokem musí být určitý poměr. Stal-li se útok úderem ruky anebo kopnutím, není zpravidla třeba k odvracení 

útoku boxeru a nože.“ 

233 Kuchta (1999, s. 152). 

234 Dolenský (1994). 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 112 

 

(b) chráněný  zájem  nesmí  být  ve  zcela  zjevném  (výrazně  přehnaném)  nepoměru  

vůči  zájmu  obětovanému  (vztah  mezi  škodou  hrozící  a  způsobenou).235 

194. Obecné  pravidlo  lze  doplnit  následujícími  dílčími  závěry: 

195. Intenzita  obrany  může  být  větší  než  intenzita  útoku,  ba  dokonce  větší  než  

intenzita  nejméně  intenzivní  obrany,  která  k  odvrácení  spolehlivě  stačila.  Nepoměr  

však  nesmí  být  zcela  zjevně  (rozuměj  výrazně  hrubě,  naprosto  jednoznačně)  přehnaný  

(srov.  Rt  25/76,  Rt  25/07  a  nález  49/2004  ÚSb).  Zvolený  způsob  obrany  nemusí  

být  jediným  prostředkem  k  odvrácení  útoku  (Rt  74/46).  Obránce  nemusí  dávat  

přednost  méně  intenzivnímu  (Rt  20/08),  natož  nejistému  způsobu  obrany  a  podstu-

povat  riziko,  že  nebude  mít  dostatečný  účinek  a  k  užití  silnějšího  prostředku  již  

nedostane  příležitost  (LINHART  a  HLADKÝ,  2002,  obdobně  Rt  41/80).  Logicky  je  

nicméně  jakákoliv  méně  intenzivní  obrana  dovolena  (a  maiori  ad  minus). 

196. Intenzita  obrany  není  závislá  na  povaze  nebo  druhu  použitého  prostředku,  

nýbrž  na  způsobu  jakým  je  ho  užito  (Rt  41/80),  např.  varovný  výstřel  vs.  kop  

okovanou  botou  do  citlivých  míst. 

197. V  minulosti  měla  praxe  sklon  porovnávat  účinnost  prostředků  obrany  a  útoku  

izolovaně,  bez  ohledu  na  jiné  okolnosti  (viz  např.  rozhodnutí  NS  pod  sp.  zn.  Zm  

III  12/26,  6  Nt  301/58,  3  Tz  89/67  a  Rt  49/70).  Zvláště  v  rozhodování  NS  se  

postupně  ustaloval  trend  uznávat  za  nutnou  obranu  i  případy,  bránil-li  se  obránce  

se  zbraní  proti  neozbrojenému,  a  to  pokud  obrana  celkově  vyhovuje  výše  uvedeným  

obecným  kritériím  sub  a)  a  sub  b).  Pro  případ  nože  srov.  Rt  49/70,  Rt  47/95  a  v  

případě  střelné  zbraně  rozhodnutí  NS  sp.  zn.  7  Tdo  272/2006.  Nejvýrazněji  pak  

vyznívá  judikát  Rt  14/99,  který  v  závislosti  na  konkrétních  okolnostech  nevylučuje  

posoudit  za  oprávněnou  nutnou  obranu  ani  takové  „jednání  osoby,  která  reaguje  na  

                                                        
235 Šámal et al./Vokoun (2016, s. 224).  
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fyzický  útok  neozbrojeného  pachatele  opakovaným  použitím  střelné  zbraně,  přičemž  dojde  

k  usmrcení  útočníka.“ 

198. V  rozporu  s  oprávněnou  nutnou  obranou  není  ani  skutečnost,  že  si  obránce  

proti  hrozícímu  a  očekávanému  útoku  dopředu  připraví  zbraň,  např.  byl-li  již  něko-

likrát  hrubě  napaden  tímtéž  fyzicky  silnějším  útočníkem  a  očekává  jeho  další  útok  

(Rt  19/82).  V  souvislosti  s  automatickými  obrannými  zařízeními  viz  kapitolu  V. 

199. Při  zvažování  možných  způsobů  obrany  je  třeba  vycházet  pouze  z  těch,  které  

měl  obránce  v  dané  situaci  skutečně  k  dispozici,  nikoliv  z  čistě  teoretických  možností.  

Není  možné  po  obránci  žádat,  aby  se  spoléhal  na  náhodu,  že  z  útoku  hrozící  škoda  

nenastane  (např.  že  útočník  hrozící  zbraní  ji  vzápětí  proti  skutečně  nepoužije),  a  

nepoužil  přiměřeného  a  dostupného  způsobu  obrany,  který  povede  ke  spolehlivému  

odvrácení  útoku  (Rt  41/80). 

200. Je  možno  chránit  i  méně  významné  právní  statky  na  úkor  vyšších  (lze  např.  

ochraňovat  svobodu  rozhodování  v  sexuální  oblasti  nebo  majetek  oproti  zdraví,  event.  

životu  útočníka).  Mezi  chráněnými  zájmy  neplatí  automatická  přednost  jedněch  před  

druhými  (nález  116/2002  ÚSb.)  Škoda  způsobená  jednáním  v  obraně  může  být  vyšší  

než  škoda  z  útoku  hrozící,  za  předpokladu,  že  nepoměr  mezi  nimi  není  zcela  zjevně  

(rozuměj  výrazně  hrubě,  naprosto  jednoznačně,  extrémně)  přehnaný  (srov.  rozh.  NS  

sp.  zn.  6  Tdo  66/2007  –  nelze  zmrzačit  zloděje  na  ochranu  majetku  nepatrné  

hodnoty).236 

                                                        
236 Poměr mezi ohroženým a obětovaným zájmem, resp. hrozící a vzniklou škodou bývá v teorii ozna-

čován jako proporcionalita, zatímco přiměřeností (patrně v užším smyslu) se rozumí pouze vztah intenzity 

obrany a útoku. Viz např. Dolenský (1994), Šámal a kol. (2012, § 29), Jelínek a kol. (2016) aj. Pomiňme 

nyní otázku vhodnosti užití dvou de facto souznačných slov (náležitá míra vs. náležitý poměr) pro dva roz-

dílné významy i nutnou dávku pedanterie, jakou takové rozlišování a užívání obou termínů vyžaduje, neboť 

to je pro právní jazyk příznačné. Nelze si ovšem nevšimnout, že v judikatuře je pojmu proporcionalita uží-

váno v poněkud jiném smyslu. Buď přímo jako synonymum pro přiměřenost (rozhodnutí NS sp. zn. 11 Tdo 
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201. Na  nepřiměřenost  nutné  obrany  tak  nelze  usuzovat  jen  ze  způsobeného  

následku  ani  z  toho,  že  útočníkovi  byla  způsobena  újma,  ač  obránce  žádnou  neutrpěl,  

např.  jestliže  napadený  zranil  nebo  usmrtil  útočníka,  přičemž  sám  žádné  zranění  

neutrpěl  (Rt  25/76). 

202. Jak  podotýká  Kuchta  (2003a,  s.  375):  přiměřenost  je  „komplexní  veličinou“,  

která  zahrnuje  řadu  komponentů,  kdy  nedostatek  jednoho  „lze  nahradit  existencí  či  

zvýšenou  intenzitou  dalších.“  Nelze  tedy  jeden  faktor  brát  za  „bernou  minci“  pro  

vyloučení  oprávněnosti  nutné  obrany  (např.  užití  střelné  zbraně  proti  neozbrojenému  

útočníkovi).  Otázka  přiměřenosti  vs.  nepřiměřenosti  nutné  obrany  musí  být  posuzo-

vána  vzhledem  k  celkové  situaci  a  všem  okolnostem  konkrétního  případu,  a  to  se  

zřetelem  k  situaci  obránce.237  Každá  nutná  obrana  musí  ovšem  splňovat  obě  obecná  

kritéria  uvedená  sub  a)  i  sub  b). 

3.2.3 

Doktrína  „můj  dům  můj  hrad“ 

3.2.3.1 

Obecně 

203. Zásada  „můj  dům  můj  hrad“  má  svůj  původ  v  anglo-americkém  právním  

prostředí,  kde  je  označována  jako  tzv.  castle  doctrine.238 

                                                        
1376/2005), nebo jako poměr blízký rovnosti mezi dvěma veličinami charakterizujícími obranu a útok, vč. 

intenzity či užitého prostředku (NS sp. zn. 8 Tz 25/64 a 8 Tz 36/65), nebo úžeji jako rovnocennost mezi 

chráněnými zájmy, příp. nevelký rozdíl mezi hrozící a způsobenou škodou (Rt II/65, Rt 49/70 nebo Rt 

20/08). Blíže KUCHTA (1999, s. 146). Proto v této práci není v tomto smyslu pojem proporcionalita v sou-

vislosti s nutnou obranou používán. 

237 Eliáš a kol. (2008, s. 785). 

238 Dressler (2012, s. 2229). 
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204. Je  třeba  předznamenat,  že  nejde  o  obecnou  zásadu,  která  by  platila  pro  

všechny  jurisdikce  příslušející  právnímu  systému  common  law.  Je  uplatňována  v  ně-

kterých  právních  řádech  v  závislosti  na  obecných  podmínkách,  které  v  nich  pro  

nutnou  obranu  platí.  Ctí  ji  totiž  ty  jurisdikce,  kde  je  jinak  nastaven  poměrně  přísný  

požadavek  na  potřebnost  obrany,  kde  se  po  obránci  vyžaduje,  aby  se  střetu  s  útoč-

níkem  –  pokud  možno  –  vyhnul  (povinnost  ústupu).239  Zásada  můj  dům  můj  hrad  

ústupovou  povinnost  relativizuje240  –  je  uznáváno,  že  ochrana  útočníka  nemůže  jít  

tak  daleko,  že  by  přikazovala  obránci  ustoupit  i  z  místa,  které  je  jeho  přirozeným  

útočištěm.  Naproti  tomu  ve  státech  USA,  které  povinnost  ústupu  nenařizují,  se  

zásada  můj  dům  můj  hrad  zpravidla  neprojevuje.  Tyto  státy  namísto  toho  staví  na  

principu,  že  právo  nemusí  ustupovat  bezpráví  (stand  one’s  ground)  a  nepodmiňují  

použití  smrtící  síly  k  obraně  pokusem  o  ústup. 

205. V  kontinentálním  právu  se  zásada  můj  dům  můj  hrad  objevuje  spíše  výji-

mečně:  v  čl.  122-6  francouzského  trestního  zákoníku,  čl.  54  odst.  2  a  4  italského  

trestního  zákoníku,  čl.  19  odst.  3  rumunského  trestního  zákoníku  a  §  26  odst.  2  

slovenského  trestního  zákoníku. 

 

                                                        
239 Dressler (2012, s. 229). – Povinnost ústupu, v angličtině nazývaná Retreat Rule nebo Duty of 

Retreat, je z hlediska principu proporcionality projevem přísného požadavku potřebnosti a koresponduje 

kontinentálnímu požadavku subsidiarity tam, kde je vyžadován.  

240 Dressler (2012, s. 229) hovoří o „»hradní« výjimce z povinnosti ústupu“ (the “castle” exception 

to the retreat rule). 
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3.2.3.2 

Francie 

206. Francouzské  právo241  stanoví  poměrně  přísné  podmínky  pro  obecné  pravidlo  

nutné  obrany,  vyžaduje,  aby  obránce  sáhl  k  obraně  teprve  tehdy,  nemohl-li  se  útoku  

vyhnout  jinak  (subsidiarita).242  Navíc  zatěžuje  obhajobu  důkazním  břemenem,  pokud  

jde  o  podmínky  nutné  obrany;  obžaloba  musí  prokázat,  že  obrana  byla  nepřiměřená  

pouze  v  případě  útoků  vůči  osobě  (u  útoku  na  majetek  vázne  důkazní  břemeno  opět  

na  obhajobě).243  Ust.  čl.  122-6  francouzského  trestního  zákoníku  z  obžalovaného  toto  

břímě  snímá  –  presumuje,  že  podmínky  oprávněné  obrany  byly  splněny,  odvracel-li  

obránce  v  noci  vstup  do  obydlí  spáchaný  vloupání,  násilím  nebo  lstí,  anebo  aby  se  

ubránil  před  násilnou  krádeží  či  rabováním.244  Citované  ustanovení  tak  nevylučuje  

uplatnění  obecných  podmínek  nutné  obrany,  pouze  ulehčuje  obránci  jeho  procesní  

situaci. 

                                                        
241 Čl. 122-5 francouzského trestního zákoníku: Není trestně odpovědný ten, kdo, pokud čelí neopráv-

něnému útoku proti sobě nebo jinému, spáchá čin v té době vynucený nutností oprávněné obrany sebe nebo jiné 

osoby, ledaže prostředky obrany nejsou přiměřené závažnosti útoku. 

Není trestně odpovědný ten, kdo, aby překazil spáchání zločinu nebo přečinu proti majetku, spáchá 

obranný čin jiný než úmyslnou vraždu, pokud je čin zcela nezbytný pro zamýšlený cíl, užité prostředky jsou 

přiměřené závažnosti útoku. 

242 Anglo-americkou terminologií by bylo lze Francii zařadit mezi státy, kde se aplikuje Retreat Rule. 

243 Elliott (2001, s. 113). 

244 Čl. 122-6 francouzského trestního zákoníku: Má se za to, že ve stavu oprávněné obrany jedná ten, 

kdo spáchá čin: 1. aby v noci odrazil vstup do obydlí spáchaný vloupáním, násilím nebo lstí; 2. aby ubránil 

sebe proti pachatelům krádeže nebo rabování násilně prováděných. 
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3.2.3.3 

Itálie 

207. Italské  ustanovení  odrážející  doktrínu  můj  dům  můj  hrad  bylo  do  trestního  

zákona  vloženo  novelou  z  roku  2006.245  Zakládá  nevyvratitelnou  domněnku,  že  po-

žadavek  přiměřenosti  splnil  ten,  kdo  je  oprávněně  přítomen  v  obydlí  a  použije  

jakýkoliv  vhodný  prostředek  k  tomu,  aby  ochránil  vlastní  nebo  cizí  bezpečnost  nebo  

majetek,  není-li  ústupu  a  hrozí  nebezpečí  agrese.  Totéž  pravidlo  se  uplatní  i  na  

obchodní  prostory.246  Ustanovení  připomíná  někdejší  pravidlo  starého  francouzského  

zákoníku,  který  též  zakládal  nevyvratitelnou  domněnku,  povaha  domněnky  byla  změ-

něna  až  teprve  poté,  co  se  v  padesátých  letech  vyskytly  případy,  kdy  byl  manželem  

usmrcen  muž,  který  se  dostavil  k  milostnému  setkání  s  jeho  ženou.247  Italská  úprava  

je  kritizována,  neboť  podmínky  obrany  jsou  nastaveny  tak  volně,  že  ospravedlňují  i  

zastřelení  zloděje  odnášejícího  si  kořist.248 

                                                        
245 Zákon č. 56/2006. 

246 Čl. 52 odst. 2 italského trestního zákoníku: V případech [porušování domovní svobody] platí, že je 

splněn požadavek přiměřenosti podle prvního odstavce tohoto článku, jestliže někdo oprávněně přítomen v 

některém místě tam uvedeném užije legálně drženou zbraň nebo jakýkoli jiný vhodný prostředek k tomu, 

aby bránil: a) bezpečnost svou nebo jiného; b) majetek vlastní nebo jiného, není-li ústupu a hrozí nebezpečí 

agrese. 

Čl. 52 odst. 4: Ustanovení druhého odstavce se použije rovněž v případě, kdy k činu došlo na jakém-

koli jiném místě, kde je vykonávána obchodní, odborná nebo podnikatelská činnost. 

247 Elliott (2001, s. 113). 

248 Skinner (2005). 
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3.2.3.4 

Slovensko 

208. Na  Slovensku  není  –  na  rozdíl  od  francouzské  a  italské  kodifikace  –  nutná  

obrana  obecně  svázána  přísnou  podmínkou  potřebnosti.249  Shodně  s  citovanou  ital-

skou  úpravou  ust.  §  26  odst.  2  slovenského  trestního  zákona  o  oprávněném  použití  

zbraně  vylučuje  uplatnění  jakýchkoli  limitů  dovolené  intenzity,  jestliže  je  zbraně  užito  

ve  vlastním  obydlí  na  ochranu  života,  zdraví  anebo  majetku  proti  tomu,  kdo  do  

obydlí  neoprávněně  vnikl  nebo  v  něm  neoprávněně  setrvává  (jediným  omezením  je,  

že  nesmí  být  jinému  úmyslně  způsobena  smrt).250  Toho  ustavení  se  použije  pouze  

tam,  kde  nejsou  splněny  podmínky  nutné  obrany  (rozuměj  podmínky  nutné  obrany  

vůbec).  Už  z  toho  je  patrno,  že  ustanovení  není  formulováno  precizně  a  legalizuje  

i  způsobení  těžké  újmy  na  zdraví  toho,  kdo  setrvá  v  obydlí  (tedy  nejen  v  bytě  ale  

i  jeho  příslušenství,  např.  oploceném  dvorku)  proti  vůli  oprávněného  uživatele  déle  

než  po  dobu  dostačující  k  jeho  opuštění.  Teorie  zásadně  kritizuje  absenci  jakýchkoli  

limitů,  což  nedovoluje  zohlednit  intenzitu  narušení  domovní  svobody  a  okolnosti,  za  

nichž  k  němu  došlo.251 

209. V  krajním  případě  mohou  být  citovaným  ustanovením  kryta  „obranná“  

jednání,  při  nichž  by  došlo  k  usmrcení  např.: 

(a) chlapce,  který  si  vylezl  na  strom  na  sousedově  oploceném  dvorku  přiléhajícím  

k  obytnému  domu  natrhat  uzrálá  jablka; 

                                                        
249 K italské úpravě srov. Skinner (2005) a Di Amato (2005). 

250 Ust. § 26 odst. 2 slovenského trestního zákoníku: Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa pova-

žuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obyd-

lia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom 

inému úmyselne spôsobená smrť. 

251 Burda et al.(2010, s. 219). 
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(b) vlastníka  věci,  který  vnikl  do  oploceného  dvorku  domu,  aby  si  odnesl  věc,  

která  mu  byla  odcizena; 

(c) osoby  vykázané,  které  bylo  uloženo  předběžným  opatřením  soudu  dle  §  76b  

občanského  soudního  řádu,252  aby  nevstupovala  do  společného  obydlí,  a  která  

si  do  něj  přišla  pro  jízdní  kolo; 

(d) osoby,  která  ve  zlodějském  úmyslu  vnikla  do  rekreační  chatky,  aniž  by  v  ní  

byl  kdokoli  přítomen,  a  byla  smrtelně  zasažena  samočinným  obranným  zaří-

zením.253 

210. Všechny  tyto  ilustrační  případy  představují  protiprávní  útok  na  domovní  

svobodu254  a  lze  je  odvracet  za  podmínek  nutné  obrany.   

3.2.3.5 

Česká  republika 

211. S  výjimkou  zvláštních  privilegovaných  ustanovení  o  nutné  obraně,  situace  v  

českém  právu  v  mnohém  připomíná  slovenskou  úpravu. 

212. Za  prvé  nutná  obrana  není  na  rozdíl  od  jiných  právních  řádů  omezena  na  

úzký  okruh  přesně  vypočtených  právních  zájmů,  ale  slouží  k  ochraně  všech,  které  

zároveň  chrání  trestní  právo.  Mezi  ně  patří  i  ochrana  obydlí.255  O  tom  není  v  

                                                        
252 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

253 Většinově se v českém prostředí instalace nástražných obranných zařízení uznává za jednání v 

nutné branně, splňuje-li její podmínky (viz stanovisko trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu publiko-

vané jako Rt 12/2010). Jinak je tomu např. v Maďarsku (§ 29/A) nebo Texasu (§ 9.44), kde jsou podmínky 

pro použití takových zařízení přísnější. 

254 Podle § 133 TZ se v českém právu obydlím rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a 

příslušenství k nim příslušející. Za dům se přitom považují i uzavřený dvůr a přilehlá oplocená zahrada. 

Šámal, Pavel. In: Šámal et al. (2012, § 133, s. 1393). 

255 Viz trestný čin porušování domovní svobody dle § 178 TZ. 
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nauce256  ani  v  soudní  praxi  sporu.257  Nález  Ústavního  soudu  publikovaný  pod  č.  N  

116/2002258  navíc  jednoznačně  vyjadřuje,  že  mezi  zájmy  chráněnými  trestním  záko-

nem  neplatí  žádná  apriorní  přednost,  a  není  proto  možné  apriorně  usoudit  na  

vybočení  z  mezí  nutné  obrany  pouze  z  toho,  že  ten,  kdo  odvracel  útok  na  nedo-

tknutelnost  obydlí,  svým  jednáním  ublížil  jinému  na  zdraví.  Útok  na  domovní  svo-

bodu  trvá: 

(a) od  okamžiku,  kdy  útočník  aktivně  neoprávněně  vnikne  do  obydlí  jiného  (popř.  

kdy  takové  vniknutí  bezprostředně  hrozí)  nebo  tam  neoprávněně  setrvá  (za  

předpokladu,  že  se  do  obydlí  dostal  oprávněně,  nicméně  po  dobu  návštěvy  

je  vykázán  oprávněným  uživatelem  obydlí  a  bez  oprávnění  odmítá  obydlí  

opustit  i  po  té,  co  uplynula  dostatečná  doba,  aby  tak  mohl  učinit) 

(b) do  okamžiku,  kdy  se  podaří  útočníka  z  obydlí  vyhnat.259 

213. Za  druhé  české  právo  nepodmiňuje  oprávněnost  obranného  jednání  ani  sub-

sidiaritou  (tj.  tím,  aby  se  nebezpečí  od  útočníka  vzešlému  nešlo  vyhnout  jinak)  ani  

striktní  úměrností  (aby  obrana  vždy  přesně  korespondovala  útoku). 

214. Z  toho  se  jednoznačně  podává,  že  předpis  o  nutné  obraně  v  §  29  TZ  

neukládá  útěkovou  povinnost  (retreat  rule)  ani  jinou  povinnost  vyhnout  se  střetu  s  

útočníkem.  V  jádru  českého  práva  tak  stojí  opačný  princip:  právo  nemusí  ustupovat  

bezpráví  (stand  your  ground).  Kde  platí  pro  obranu  toto  pravidlo,  nemá  „doktrína  

můj  dům  můj  hrad“  jakožto  výjimka  z  útěkové  povinnosti  místa  (výjimka  bez  

                                                        
256 Šámal, Pavel. In: Šámal et al. (2012, § 178, s. 1776). 

257 Srov. Rt 9/1980 a Rt 47/1997. 

258 Tímto způsobem jsou zde označeny nálezy publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního 

soudu. 

259 Šámal, cit. dílo (zvláštní část), § 178, s. 1776. 
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existence  hlavního  pravidla  nemá  smysl).  Obránce  se  bez  dalšího  může  postavit  

útoku,  aniž  by  se  musel  zamýšlet,  zda  se  má  či  nemá  stahovat. 

3.2.3.6 

Shrnutí 

215. Doktrína  můj  dům  můj  hrad  nachází  krom  anglo-amerického  práva  uplatnění  

především  v  těch  státech  kontinentální  Evropy  s  relativně  přísně  nastavenými  pod-

mínkami  pro  obecnou  nutnou  obranu,  zejm.  pokud  obránci  (napadenému)  výslovně  

ukládají  povinnost  dát  přednost  ústupu  před  střetem  s  pachatelem.   

216. Naproti  tomu  jurisdikce  vystavěné  na  zásadě  –  stand  your  ground  (právo  

nemusí  ustupovat  bezpráví),  zásadu  můj  dům  můj  hrad  zvláštně  nenormují.  S  jistou  

licencí  lze  říci,  že  ji  mají  zakomponovánu  v  sobě,  neboť  od  adresátů  právních  norem  

vůbec  nevyžadují  zachování  ústupové  povinnosti.  Zvláštní  normy  dovolující  jednají-

címu  obranu  obydlí  za  zvlášť  zvýhodněných  podmínek  bývají  zde  buďto  nadbytečné,  

nebo  v  rozporu  s  principem  proporcionality. 

217. Totéž  platí  pro  český  právní  řád,  který  ochranu  obydlí  počítá  mezi  zájmy  

chráněné  trestním  zákoníkem.  Zvláštní  ustanovení  privilegované  ustanovení  o  obraně  

obydlí  by  tak  představovalo  nikoli  organické  usnesení,  nýbrž  právní  implantát,  který  

nerespektuje  odlišnosti  mezi  úpravami,  kde  se  zásada  můj  dům  můj  hrad  uplatňuje,  

a  českou  úpravou. 
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3.2.4 

Vybočení  z  mezí  nutné  obrany 

3.2.4.1 

Obecně 

218. Obránce  může  reagovat  na  útok  různým  způsobem  vč.  útěku,  přivolání  

pomoci  apod.  Jestliže  se  však  brání  způsobem,  který  má  podobu  trestného  činu,  je  

důvodné  a  žádoucí,  aby  mu  objektivní  právo  za  tímto  účelem  stanovilo  jisté  hranice.  

Nutná  obrana  je  sice  právem,  nikoliv  však  neomezeným.  Je  limitována  především  

útokem,  jeho  intenzitou  i  trváním.  Tam,  kde  se  obránce  těchto  limitů  drží,  právo  

jeho  jednání  ospravedlňuje  (jde  o  jednání  po  právu),  platné  trestní  právo  řeší  však  

i  situace,  kdy  jsou  některé  podmínky  nutné  obrany  dodrženy,  zatímco  jiné  jsou  

porušeny.  Hovoří  se  o  tzv.  vybočení  z  mezí  nutné  obrany. 

219. Za  vybočení  z  mezí  nutné  obrany  jsou  teorií  i  soudní  praxí  uznávány  případy,  

kdy 

a) bránící  se  osoba  překročila  časové  meze  nutné  obrany,  tzn.  obranné  jednání  

bylo  provedeno  v  době,  kdy  útok  ještě  bezprostředně  nehrozil,  nebo  již  

skončil  (extenzivní  exces), 

b) obránce  překročil  meze  obrany  co  do  intenzity,  obrana  byla  zcela  zjevně  

nepřiměřená  způsobu  útoku  (intenzivní  exces).260 

220. To,  že  byl  čin  jinak  trestný  podniknut  v  rámci  nutné  obrany,  je  třeba  

považovat  za  výjimku  z  jeho  obecné  trestnosti.  Proto,  kde  je  rámec  nutné  obrany  

překročen,  nastupuje  trestní  odpovědnost  podle  obecných  zásad.  Přitom  bývá  zo-

hledněn  fakt,  že  určité  podmínky  nutné  obrany  jsou  splněny,  což  má  nepochybně  

                                                        
260 Šámal et al./Vokoun (2016), ŠÁMAL et al. (2012, § 29). 
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vliv  na  povahu  a  závažnost  činu.  Nadto  je  ve  zvýhodnění  osob,  které  se  dopustily  

trestného  činu  při  překročení  mezí  nutné  obrany,  sledováno  posílení  vlastní  účinnosti  

institutu  nutné  obrany,  který  má  cílit  na  ochranu  vybraných  právních  statků  před  

kriminalitou.  Těžko  lze  očekávat  občanskou  účast  na  ochraně  jiných,  než  vlastních  

statků  při  vědomí  přísné  sankce,  dojde-li  k  excesu  třeba  jen  z  nedbalosti.261 

221. V  historii  se  v  různých  jurisdikcích  vyvinula  různá  pojetí  řešení  excesu.  

Např.  ruské  právo  konstruuje  zvláštní  privilegované  skutkové  podstaty.262  Některé  

úpravy  vylučují  trestní  odpovědnost  v  závislosti  na  druhu  afektu,  v  důsledku  kterého  

došlo  k  překročení  mezí  nutné  obrany  (srov.  následující  podkapitolu).  Platné  české  

právo  umožňuje  zohlednit  exces  předně  jako  polehčující  okolnost  při  výměře  

trestu,263  uplatnit  se  též  mohou  další  zmírňující  opatření  –  mimořádné  snížení  

trestu,264  příp.  upuštění  od  potrestání.265 

222. Problematické  je  podle  čeho  posuzovat  subjektivní  stránku  činů  spáchaných  

při  překročení  mezí  nutné  obrany.  Zda  podle  vztahu  k  samotnému  vykročení,  nebo  

podle  vztahu  ke  znakům  trestného  činu  v  překročení  spáchaného  (tj.  zejména  k  

následku). 

223. Podle  prvního  řešení,  které  zastávala  starší  judikatura  (Rt  12/54266),  půjde  

o  úmyslný  trestný  čin  v  případě  úmyslného  překročení  mezí  nutné  obrany.  Pokud  

byly  meze  překročeny  z  nedbalosti,  čin  bude  kvalifikován  jako  nedbalostní.  Bez  

ohledu  na  zavinění  ve  vztahu  k  následku.  Toto  řešení  není  v  rozporu  se  zásadou  

                                                        
261 Vokoun (1989, s. 79). 

262 Srov. ustanovení ruského trestního zákoníku z r. 1996: § 108 pro případ vraždy spáchané při pře-

kročení mezí nutné obrany a § 114 upravující úmyslné těžké a středně těžké ublížení na zdraví. 

263 Viz § 41písm. g) TZ. 

264 Viz § 58 TZ. 

265 Ust. § 46 TZ. Vokoun (1989, s. 72). 

266 Podle výňatku obsaženého ve sbírce FENYK a ILLKOVÁ (1995, s. 97). 
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odpovědnosti  za  zavinění  jen  zdánlivě.  Ustanovení  o  úmyslu267  i  nedbalosti268  se  

vždy  vztahují  právě  k  následku,  považujíce  zjevně  následek  za  obligatorní  znak.269  

Toto  řešení  nebude  vyhovovat  ani  při  doplnění,  že  zavinění  k  následku  musí  být  

dáno,  jen  nezáleží  na  jeho  formě  (úmyslné/nedbalostní).  V  takovém  případě  by  byli  

bezdůvodně  znevýhodněni  ti,  kdož  překročili  meze  nutné  obrany  úmyslně  a  přitom  

následek  byl  způsoben  z  pouhé  nedbalosti  (odpovědnost  za  úmyslný  trestný  čin).270 

224. Druhé  řešení,  které  staví  pouze  na  zavinění  následku  ponechávajíc  stranou,  

jaké  zavinění  se  vztahuje  k  excesu,  zase  nečiní  rozdílu  mezi  tím,  pokud  někdo  vybočí  

z  mezí  nutné  obrany  úmyslně  (např.  z  pomstychtivosti),  nebo  z  nedbalosti  (např.  v  

případě  omylu).271 

Patrně  ideální  řešení  spočívající  v  syntéze  obou  shora  uvedených  řešení  před-

kládá  VOKOUN  (1989,  s.  69),  který  navrhuje  zohledňovat  jak  zavinění  vztahující  se  k  

překročení  mezí,  tak  k  následku.  Základem  je  princip,  který  lze  označit  jako  princip  

nejužšího  bodu  nebo  princip  nejslabšího  článku.  Rozhodující  je  totiž  ten  subjektivní  

vztah,  který  vykazuje  nejmenší  míru  zavinění  (včetně  nulového).  Je-li  tedy  buď  

překročení  mezí,  nebo  způsobení  následku  nezaviněné,  nepůjde  vůbec  o  trestný  čin.  

Bude-li  jedno  ze  zavinění  nedbalostní  a  druhé  úmyslné,  připadá  v  úvahu  pouze  

nedbalostní  trestný  čin.  Odpovědnost  za  úmyslný  trestný  čin  je  tedy  možná  pouze  

v  případě,  že  jak  exces,  tak  následek  jsou  zaviněny  úmyslně.  Dodatečně  se  k  tomuto  

řešení  přihlásila  i  judikatura,  jak  dokládají  publikovaná  rozhodnutí  Rt  16/94  a  Rt  

20/08. 

                                                        
267 § 15 TZ. 

268 § 16 TZ. 

269 Vokoun (1989, s. 68). 

270 Kuchta (1999, s. 167). 

271 Vokoun (1989, s. 66). 
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3.2.4.2 

Omluvný  exces 

225. Kromě  excesu  extenzivního  a  intenzivního,  rozlišuje  teorie  podle  druhu  

afektu,  který  k  překročení  mezí  vede,  také 

a) exces  jarý  (stenický),  je-li  z  mezí  nutné  obrany  vybočeno  z  hněvu,  škodolibosti,  

pomstychtivosti  apod.  a 

b) exces  chabý  (astenický),  je-li  důvodem  poděšení,  strach  nebo  úlek  aj. 

226. Právní  úpravy  často  na  astenický  afekt  pamatují  a  normují  ho  zásadně  jako  

omluvný  důvod.  Staré  rakouské  právo  (TZ  1982)  astenický  exces  uvádělo  jako  případ  

spravedlivé  nutné  obrany  vylučující  tzv.  zlý  úmysl  (§  2  písm.  g  in  fine).  Nešlo  však  

o  okolnost  vylučující  protiprávnost,  nýbrž  toliko  o  důvod  omluvný272,  vylučující  

pouze  trestnost  za  úmyslný  trestný  čin,  vykročil-li  pachatel  z  mezí  nutné  obrany  z  

poděšení,  strachu  nebo  leknutí.  Jeho  jednání  však  mohlo  být  trestáno  jako  nedbalostní  

delikt,  pokud  mohla  být  nedbalost  spatřována  právě  ve  vykročení  z  mezí  nutné  

obrany  (mohl  si  vykročení  být  vědom).273  Zakotvení  astenického  excesu  představovalo  

nejvýraznější  zohlednění  subjektivního  hlediska,  v  jinak  poměrně  objektivně  chápané  

potřebnosti  nutné  obrany.274 

227. Od  TZ  1950  nebylo  speciální  zvýhodňující  ustanovení  o  astenickém  excesu  

v  trestním  zákoně  obsaženo.  Znovu  se  objevilo  až  v  později  zamítnutém  návrhu  

trestního  zákoníku  z  roku  2004  (sněmovní  tisk  č.  744),  který  v  §  29  obsahoval  

                                                        
272 Srov. Prušák (1912, s. 155): „Překročí-li kdo meze [nutné obrany], jedná bezprávně […]“ Miřička 

(1932, s. 67) uvádí, že astenický exces je zásadně „beztrestný“, přičemž obrana proti excesu je přípustná (s. 

66). 

273 Miřička (1932, s. 67) a judikáty Rt 3791/29 a Rt 969/22. 

274 Srov. výklad v pododdílu iii.2.3.1. 
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odstavec  3  následujícího  znění:  „Ten,  kdo  odvrací  útok,  aniž  byly  zcela  splněny  pod-

mínky  nutné  obrany,  není  trestný,  jednal-li  v  silném  rozrušení,  strachu,  úleku  nebo  zmatku  

způsobeném  útokem.“  V  trestním  zákoníku  z  roku  2009  byl  tento  odstavec  vypuštěn. 

228. Proti  tomuto  ustanovení  se  vzápětí  zvedla  kritika,  zaměřující  se  mj.  na  

zařazení  astenického  excesu  mezi  okolnosti  vylučující  protiprávnost  a  z  toho  plynoucí  

nemožnosti  obrany  proti  i  zcela  zjevnému  excesu  z  podmínek  původní  obrany.275  

Takový  argument  by  byl  oprávněný,  za  předpokladu,  že  by  astenický  exces  byl  

skutečně  normován  jako  ospravedlňující  důvod.  Taková  interpretace  tohoto  ustano-

vení  však  není  samozřejmá  a  sama  marginální  rubrika  ho,  podle  mého  názoru,  ještě  

neodůvodňuje.  Čistě  jazykový  výklad  spíše  nahrává  okolnosti  vylučující  trestnost  

(arg.  „ten,  kdo  odvrací  […]  není  trestný“  oproti  slovům  prvního  odstavce  „čin  […]  

není  trestným  činem“).276 

229. Další  protiargument  se  zaměřoval  na  samu  podstatu  institutu,  který  je  za-

ložen  na  přítomnosti  jednoho  druhu  afektu.  Obráncovu  mysl  mohou  však  současně  

rozrušovat  i  stenické  afekty  (zlost,  škodolibost,  zášť  aj.),  které  by  samy  o  sobě  

neměly  pachatele  zprostit  trestní  odpovědnosti.  Námitka  směřovala  zejména  vůči  

                                                        
275 Kuchta (2003b). 

276 Uvedený výklad podporuje i hlavní autor návrhu ŠÁMAL (2006), který přiznává inspiraci německou 

úpravou, přičemž institut měl přinést „beztrestnost pachatele, který jednal v rámci excesu z nutné obrany, pro 

který by byl jinak trestný, z důvodů […] silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku způsobeného útokem, tedy 

pro okolnosti vylučující subjektivní vinu.“ V dalším odstavci však poněkud matoucím způsobem připouští ar-

gument, který návrhu vytýkal postavení astenického afektu jakožto okolnosti vylučující protiprávnost, za 

relevantní („obránce by nebyl trestný a jeho jednání by nebylo protiprávní“). Toto vyjádření budí dojem, že se 

v něm zaměňují dva pojmy s různým obsahem – trestnost (ve smyslu trestní odpovědnosti pachatele) a 

protiprávnost (vyjadřující rozpor jednání s právem). Je-li vyloučena trestnost pachatele, není automaticky 

vyloučena i protiprávnost jednání (jako tomu je v opačném případě), srov. např. putativní nutnou obranu 

nebo nevyvarovatelný právní omyl. 
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založení  otázky  trestnosti/beztrestnosti  na  přítomnosti  jednoho  druhu  afektu  a  ne-

malým  obtížím,  jež  jsou  v  praxi  spojeny  se  zjišťováním  vnitřního  stavu  jednající  

osoby,  natož  různých  druhů  afektů,  které  mohou  působit  vzájemně.  To  by  při  

uplatňování  zásady  in  dubio  pro  reo  mohlo  vést  ke  zneužívání  této  úpravy.277  Zde  by  

nepochybně  záleželo  na  tom,  jak  by  byla  tato  úprava  uplatňována  v  praxi.  ŘÍHA  

(2008,  s.  292)  předpokládá  obdobnou  aplikaci  jako  u  ostatních  okolností  vylučujících  

trestní  odpovědnost  (např.  nepříčetnosti  nebo  nevyvarovatelného  omylu),  tedy,  že  se  

u  omluvných  afektů  musí  nepochybně  prokázat  jejich  přítomnost,  neboť  se  vychází  

z  toho,  že  nejsou  dány.  Dokazovat  by  se  přitom  měly  pouze  v  případě,  pokud  jejich  

existenci  nasvědčují  určité  skutečnosti.  Pokud  jde  o  komplexní  působení  různých  

afektů,  německé  soudní  praxe  nevyžaduje,  aby  omluvný  afekt  byl  hlavní,  nebo  do-

konce  výlučnou  příčinou  excesu.  Postačuje,  pokud  byly  důvodně  vyvolány  útočníko-

vým  jednáním.278 

230. Poslední  a  asi  nejpádnější  je  Dolenského  argument,  že  české  trestní  právo  

„připouští  nutnou  obranu  v  tak  širokých  mezích,  že  ustanovení  o  beztrestnosti  […]  ně-

kterých  případů  excesu  není  naléhavě  nutné“.279  Zahraniční  úpravy  reglementující  bez-

trestnost  astenického  excesu  zpravidla  obsahují  přísnější  meze  dovolené  intenzity  

nutné  obrany.280  České  právo,  příznačné  benevolencí  vůči  případnému  obránci,  umož-

ňuje  značnou  část  těchto  případů,  které  jiné  zákoníky  omlouvají  teprve  v  rámci  

                                                        
277 Kuchta (2003b) a Jelínek et al. (2006, s. 254). 

278 Srov. Linhart a Hladký (2002). 

279 Citováno podle Kuchta (1999, s. 175). 

280 Např. německý StGB (1871) požaduje, aby obrana byla potřebná k odvrácení útoku. Obdobně ra-

kouský StGB (1974) vyžaduje od obrany nutnost k odvrácení útoku. Pokud hrozila jen nepatrná újma, nesmí 

být obrana nepřiměřená (srov. analogické řešení nutné obrany v § 2766 vládního návrhu nového občanského 

zákoníku). Švýcarský trestní zákoník (1937) umožňuje odvrátit útok způsobem přiměřeným okolnostem. 

Francouzský Code Pénal (1994) usuzuje na exces, jestliže prostředky obrany nejsou přiměřené závažnosti 

útoku. Polské právo (zákoník z roku 1997) považuje za exces, užije-li pachatel způsob obrany nesouměřitelný 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 128 

 

astenického  excesu,  zahrnout  pod  obranu  ne  zcela  zjevně  nepřiměřenou  způsobu  

útoku. 

231. Navíc  nový  trestní  zákoník  více  diferencuje  jednotlivé  skutkové  podstaty  

trestných  činů  proti  životu  a  zdraví,  pro  případ  excesu  (byť  nikoliv  ideálně)  umožňuje  

upuštění  od  potrestání  u  nedbalostních  a  méně  závažných  úmyslných  trestných  činů.  

Pozitivem  v  tomto  směru  je  zakotvení  privilegované  skutkových  podstat  afekt  deliktů  

v  §  141  a  §  146a.  A  upravuje  nutnou  obranu   

3.2.5 

Útok  osob  trestně  nezpůsobilých   

232. Profilovým  útočníkem  je  osoba  způsobilá  být  pachatelem  trestného  činu,  

vědomě  útočící  na  zájmy  chráněné  trestím  zákon.  Otázkou  je,  jak  posuzovat  útoky  

osob,  které  tato  kritéria  nesplňují:  zda  útoky  dětí,  osob  nepříčetných  a  analogicky  

též  osob  jednajících  ve  skutkovém  omylu  vykládat  jako  nebezpečí  odůvodňující  stav  

nutné  obrany  nebo  krajní  nouze. 

233. Donedávna  převažovalo  mínění,  že  útoky  takových  osob  je  třeba  posuzovat  

nikoliv  jako  útoky  odůvodňující  nutnou  obranu,  ale  za  stav  nebezpečí,  jemuž  lze  

čelit  podle  zásad  krajní  nouze.  281  Protože  od  dob  TZ  1950  je  v  našem  právu  krajní  

nouze  normována  po  sovětském  vzoru  poměrně  úzce,282  rozšiřuje  se  pro  tento  případ  

                                                        
s nebezpečností útoku. Obdobně široké meze jako český zákoník obsahuje slovenský trestní zákoník (2005), 

podle něhož nesmí být obrana „celkom zjavne neprimeraná útoku“. 

281 Srov. např. Kallab (1935, s. 82), Solnař (1972, s. 102), Nezkusil et al. (1976, s. 122). Para-

doxně též Kuchta (2003a, s. 373) – jde patrně o shrnutí dosavadních názorů pro brněnskou učebnici trest-

ního práva, když ve své monografii o nutné obraně Kuchta (1999, s. 93) zjevně preferuje objektivní pojetí 

protiprávnosti, a tudíž přípustnost nutné obrany i proti jednáním osob trestně nezpůsobilých. 

282 K dobovým odůvodněním srov. Lata (1999, s. 22). 
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nevyhovující  podmínka  proporcionality  (nezpůsobení  následku  zřejmě  stejně  závaž-

ného  nebo  závažnějšího).  A  to  buď  tak,  že  se  připouští  způsobení  následku  i  stejně  

závažného283,  nebo  analogicky  podle  nutné  obrany  tak,  že  se  proporcionalita  vůbec  

nahrazuje  požadavkem  přiměřenosti  (resp.  zákazem  nepřiměřenosti)  přejatým  z  nutné  

obrany284.  Tyto  teorie,  vycházející  ze  subjektivního  pojetí  protiprávnosti,  tak  vytváří  

jakýsi  hybrid  nutné  obrany  a  krajní  nouze,  jehož  podstatou  je  omezení  obrany  proti  

těmto  druhům  útoků  podmínkou  subsidiarity. 

234. Vyžaduje  se  tak  po  obránci,  aby  rozlišoval,  zda  osoba  na  něj  útočící  je,  či  

není  deliktně  způsobilá285,  příp.  zda  není  její  jednání  vedeno  pouhým  rozporem  

vědomí  s  objektivně  existující  realitou.  A  to  ve  většině  případů  v  časově  úzké,  

psychicky  i  fyzicky  vypjaté  a  jinak  pro  něj  nekomfortní  situaci  vyvolané  útokem,  

kterou  musí  obránce  rychle  a  rozhodně  řešit,  má-li  být  jeho  obrana  úspěšná.  Takové  

pojetí  tedy  klade  na  obránce  zjevně  nepřiměřené  požadavky  a  v  podstatě  by  nutnou  

obranu  vylučovalo.  Proto  si  v  poslední  době  získává  vrchu  teorie,  která  dává  důraz  

na  objektivní  pojetí  útoku.286  Zohledňuje  se  přitom  fakt,  že  útok  dětí,  nepříčetných  

osob,  ani  osob  jednajících  ve  skutkovém  omylu  nemusí  být  o  nic  méně  nebezpečný  

a  situace  pro  obránce  tím  pádem  měně  obtížná,  než  by  tomu  bylo  u  osob  deliktně  

způsobilých.  Jako  příklad  může  posloužit  srovnání  jinak  totožného  útoku  subtilní  

16leté  dívky  se  zálibou  ve  filatelii  a  na  druhé  straně  předčasně  tělesně  vyspělého  

                                                        
283 Solnař (1972, s. 109). 

284 Kuchta (2003, s. 373). 

285 Zcela mimo reálné možnosti jakéhokoliv obránce je posouzení, zda je mladistvý útočník rozumově 

a mravně vyspělý natolik, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, jak k trestní 

odpovědnosti mladistvého vyžaduje § 5 odst. 1 ZSVM. 

286 Císařová a Čížková (1986, s. 30), Kuchta (1999, s. 93), Šámal et al. (2012, s. 121), Šámal 

et al./Vokoun (2016, s. 219), Eliáš et al. (2008, s. 785) aj. Že ve sporu o subjektivní vs. objektivní pojetí 

protiprávnosti útoku, nejde o střet starého s novým, dokládá to, že ve svých pracích se k objektivnímu pojetí 

kloní už Prušák (1912, s. 150) a Miřička (1932, s. 66). 
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14letého  kickboxera.  Stanovení  pevné  věkové  hranice  nutné  pro  trestní  odpovědnost  

pachatele  je  do  značné  míry  arbitrární,  aniž  by  reflektovalo  skutečný  vývoj  osobnosti  

mladých  lidí  a  liší  se  jurisdikci  od  jurisdikce287.  K  osobě  útočníka  by  tak  mělo  být  

přihlédnuto  v  rámci  úvah  o  přiměřenosti,  resp.  zcela  zjevné  nepřiměřenosti  obrany  

způsobu  útoku. 

3.2.6 

Obrana  členů  veřejných  činitelů  porušující  jiný  předpis 

235. Obranné  jednání  není  subjektově  omezeno.  Zákonodárce  výčet  oprávněných  

subjektů  neprovádí  a  zakotvuje  obecné  právo  nutné  obrany.  K  odvracení  útoků  v  

nutné  obraně  je  oprávněn  každý,  nikoliv  pouze  napadený.288 

236. V  literatuře  je  sporné,  zda  se  ustanovení  o  nutné  obraně  může  vztahovat  i  

na  výkon  pravomoci  veřejných  činitelů  (zvl.  na  zákroky  policistů),  jestliže  odvracejí  

útok  na  chráněný  zájem.  V  zásadě  není  důvod  veřejné  činitele  vylučovat  z  okruhu  

subjektů  oprávněných  k  nutné  obraně.  Problematické  je,  zda  může  speciální  úprava  

zúžit  právo  nutné  obrany  tím,  že  jej  váže  na  splnění  dalších  povinností.  Např.  

jedním  z  případů,  kdy  podle  platného  policejního  zákona  může  policista  užít  zbraně,  

je  nutná  obrana  nebo  krajní  nouze.  Předpokladem  je  zřejmá  neúčinnost  donucovacího  

prostředku289  v  daném  případě  a  (není-li  ohrožen  život  nebo  zdraví,  nebo  nejde-li  o  

věc,  která  nesnese  odkladu)  výzva  k  upuštění  od  protiprávního  jednání  s  výstrahou,  

že  jinak  bude  použito  zbraně.290  I  policejní  právo  výslovně  nutnou  obranu  při  činnosti  

                                                        
287 Srov. např. § 13 trestního zákoníku Kanady z roku 1985 (12 let) a § 20 trestního zákoníku Ruska z 

roku 1996 (16 let, pro vyjmenované trestné činy 14 let). 

288 Tzv. pomoc v nutné obraně, kdy obráncem je osoba odlišná od napadeného, nečiní v českém právu 

žádné výkladové problémy (viz Rt 7/1970 a Rt 9/1980). 

289 Např. kopy, chvaty, nebo varovný výstřel. 

290 § 56 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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policistů  uznává.  Omezuje  ji  však  zvláštní  subsidiaritou  („užití  donucovacího  prostředku  

by  bylo  zřejmě  neúčinné“)  a  podmínkou  provedení  výzvy  s  výstrahou.  Otázkou  tedy  

zůstává,  jak  posoudit  jednání,  kdy  policista  nesplní  některou  z  těchto  zvláštních  

podmínek  a  přitom  dodrží  meze  obecné  krajní  nouze  nebo  nutné  obrany.  I  zde  je  

třeba  vycházet  z  obecných  právních  zásad.  Trestní  zákon  není  normou  vyšší  síly  

než  zákon  o  Policii  ČR.  Podle  zásady  lex  specialis  derogat  generalis  má  přednost  zákon  

vydaný  pro  zvláštní  případ  před  zákonem  obecným.  Proto  se  uplatní  norma  policej-

ního  zákona,  která  stanoví  zvláštní  povinnost.  Při  jejím  porušení  je  jednání  policisty  

protiprávní  a  v  úvahu  připadá  možnost  sankčního  postihu. 

237. K  tomu  je  třeba  připomenout,  že  české  právo  umožňuje  nutnou  obranu  v  

relativně  širokých  mezích.  Poslední  velká  novela  (zák.  č.  290/1993)  rozšířila  nutnou  

obranu  v  reakci  na  do  té  doby  relativně  příkrý  výklad  zákonného  ustanovení  a  na  

negativní  nárůst  kriminality  na  počátku  90.  let.291  Záměrem  této  koncepce  bylo  

především  podpořit  aktivitu  občanů  jak  při  sebeochraně,  tak  při  ochraně  společen-

ských  zájmů.  Zvlášť  pamatováno  bylo  na  to,  že  bránící  se  musí  rychle  a  rozhodně  

řešit  náročnou  situaci  v  časové  tísni  a  pod  psychickým  tlakem,  přičemž  většinou  

půjde  o  osobu  teoreticky  i  prakticky  nepřipravenou,  která  není  znalá  způsobů  sebe-

obrany.292 

238. Policisté  (a  členové  jiných  bezpečnostních  sborů)  jsou  naproti  tomu  podro-

beni  speciálnímu  výcviku  k  provádění  služebních  zákroků.  Nadto,  podmínky  omezu-

jící  v  jejich  případě  nutnou  obranu,  nejsou  absolutní  (např.  není  potřeba  výzvy  s  

výstrahou  v  případě  ohrožení  života  nebo  zdraví)  ani  nijak  zvlášť  přísné,  vezmeme-

li  v  úvahu,  že  užití  střelné  zbraně  představuje  nejzazší  prostředek.293  V  užívání  

                                                        
291 Králík (2000). 

292 Šámal (1994). 

293 Např. německá judikatura uznává jako všeobecný předpoklad pro cílený výstřel ze střelné zbraně 

v nutné obraně varování ze strany bránícího se o tom, že jí bude užito (zejm. varovným výstřelem). Blíže 
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střelných  zbraní  nelze  u  školených  profesionálů  jednajících  jménem  státu,  jakými  by  

policisté  měli  být,  připustit  libovůli.294 

239. Lze  tedy  uzavřít,  že  právo  nutné  obrany  může  svědčit  i  osobám  provádějící  

vrchnostenské  úkony  jménem  státu.  Pro  ně  však  mohou  v  určitých  případech  platit  

dodatečné  zvláštní  podmínky.295  Je  však  třeba  zkoumat  původní  účel  omezení  v  

jiném  předpisu,  zda  jeho  smyslem  bylo  vedle  omezení  pro  účely  správního  práva  i  

spojit  s  normou  trestní  odpovědnost  a  posoudit  případný  rozpor  i  s  ohledem  na  

otázku  jeho  materiální  trestnosti  (zásadu  materiální  represe). 

3.2.7 

Vyprovokovaná  nutná  obrana 

240. Aby  bylo  obrany,  musí  býti  útoku.  Obrana  je  reakcí  na  podnět,  jímž  je  

hrozící  nebo  trvající  protiprávní  útok  na  zájmy  chráněné  trestním  zákonem.  Pro  

trestní  právo  má  pochopitelně  význam  jen  obrana,  která  se  činí  formou  činu  jinak  

trestného.  Ovšem  i  útok  bývá  reakcí  na  nějaký  podnět  (v  krajních  případech  to  

může  být  pouhá  přítomnost  chráněného  zájmu  nebo  napadeného  v  blízkosti  útoč-

níka).  Rozlišení  mezi  obranou  a  útokem  bude  právě  v  tomto  podnětu.  Tam,  kde  

osoba  reaguje  na  útok  mající  znaky  popsané  v  předchozí  podkapitole  a  dodrží  přitom  

meze  nutné  obrany,  jedná  podle  práva.  Tudíž  nutná  obrana  proti  jejímu  jednání  

není  přípustná.  Pokud  naproti  tomu  reaguje  na  chování  někoho  jiného,  které  není  

útokem  na  trestním  právem  chráněné  hodnoty,  a  to  jednáním,  které  nese  znaky  

trestného  činu,  půjde  vlastně  o  útok  (nebude-li  dána  nějaká  jiná  okolnost  vylučující  

                                                        
Linhart a Hladký (2002). K těmto okolnostem přihlíží i české soudy při hodnocení přiměřenosti, resp. 

nepřiměřenosti obrany (srov. např. Rt 14/1999 , Rt 48/2007, nebo rozhodnutí NS 7 Tdo 461/2004). 

294 Blíže srov. Kuchta (1999, s. 180 an.). 

295 Přiměřeně srov. případ ESLP Gäfgen. 
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protiprávnost).  To  neznamená,  že  by  se  nikdo  nemohl  bránit  provokacím,  které  

zrovna  nenesou  znaky  útoku  (např.  různé  posměšky,  slovní  urážky,  naschvály,  hrubé  

žerty,  postrkování  nebo  provolání  nacistického  pozdravu  apod.),  musí  tak  však  činit  

způsobem  uměřeným.  Formou  relevantní  pro  trestní  právo  lze  reagovat  toliko  na  

protiprávní  společensky  nebezpečné  útoky. 

241. Zásadně  nehraje  zaviněné  vyprovokování  útoku  ze  strany  pozdějšího  obránce  

pro  právo  nutné  obrany  roli.  Útokům  často  předchází  např.  slovní  konflikt  útočníka  

s  napadeným  (srov.  Rt  47/1995),  to  samo  o  sobě  ještě  nezakládá  legitimní  důvod  

pro  napadení  ani  pro  vyloučení  nutné  obrany.  Teorie  ani  soudní  praxe  však  za  

nutnou  obranu  neuznává  jednání  pachatele,  který  v  úmyslu  způsobit  útočníkovi  újmu  

záměrně  vyprovokuje  jeho  útok,  aby  si  tak  vytvořil  podmínky  pro  zdánlivou  obranu  

a  unikl  tak  potrestání  za  vlastní  útok  (NS  7  Tdo  461/2004).  Takový  úmysl  „brání-

cího  se“  musí  být  však  zřejmý  a  patrně  nebude  postačovat  úmysl  nepřímý  (srov.  

přiměřeně  Rt  25/1976296). 

242. Nebude  pravidlem,  že  by  si  útočník  na  základě  jednání  obránce  uvědomil  

závadnost  svého  chování  a  od  pokračování  v  útoku  na  chráněné  zájmy  by  ustoupil.  

Častější  bude  případ,  kdy  bude  jednání  obránce  čelit  a  jejich  konflikt  se  tak  bude  

stupňovat.  Pokud  obránce  dodrží  všechny  podmínky  a  meze  nutné  obrany,  bude  

jednání  útočníka  z  pohledu  práva  pokračováním  v  útoku,  neboť  proti  jednání  v  nutné  

obraně  není  nutná  obrana  přípustná.  Kupř.  bude-li  se  obránce  snažit  zabránit  útěku  

zloděje  s  ukradenými  věcmi,  bude  násilí,  které  zloděj  vyvine  vůči  obránci,  pokračo-

váním  v  útoku,  který  je  obránce  oprávněn  překonat  způsobem,  který  není  zcela  

zjevně  nepřiměřený  (srov.  Rt  9/1980).  Rozhodující  pro  rozdělení  pozic  na  útok  a  

                                                        
296 V daném případě Krajský soud dovodil nepřímý úmysl z toho, že napadený věděl o agresivních 

sklonech svého syna, zvl. byl-li v podnapilém stavu, a přesto mu neustoupil v hádce, kterou syn vyvolal. 

Nejvyšší soud SSR takovou argumentaci jednoznačně odmítl s tím, že negativní charakterové vlastnosti 

útočníka nemohou být přičítány k tíži napadeného. 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 134 

 

obranu  není  tedy  samotný  průběh  incidentu,  nýbrž  kdo  na  začátku  iniciativně  útočil  

na  chráněné  zájmy  mimo  svou  vlastní  soukromou  sféru  (a  tím  je  útočník).  Jak  

připomíná  komentář297,  uplatnit  se  mohou  i  další  pomocná  kritéria:  pohnutka,  motiv,  

příp.  čí  jednání  směřovalo  ke  stupňování  konfliktu  apod. 

243. O  nutnou  obranu  nepůjde  v  případě,  kdy  dvě  osoby  navzájem  útočí  na  svou  

tělesnou  integritu.  A  tak  trestní  odpovědnost  za  případný  trestný  čin  (např.  ublížení  

na  zdraví)  nebude  ani  u  jednoho  z  nich  vyloučena.  Častými  příklady  budou  výzvy  

k  vzájemnému  vyřízení  sporu  fyzickým  konfliktem  kupř.  „venku  před  hospodou“.  

Jestliže  vyzvaný  reaguje  kladně  na  takovou  výzvu  –  v  okamžiku,  kdy  ještě  žádný  

útok  bezprostředně  nehrozí  –  pak  ani  jedna  ze  stran  nejedná  v  nutné  obraně,  ale  

jejich  fyzický  střet  má  povahu  vzájemného  napadání  (NS  11  Tdo  1376/2005).  Přitom  

„není  rozhodné,  kdo  zasadí  první  ránu,  protože  iniciativa  k  vzájemnému  napadání  

vychází  [od  obou  stran].  Jde  o  oplacení  útoku  útokem,  nikoliv  o  jeho  odvracení  

obranou“  (zpráva  trestního  kolegia  NS  ČSR  sp.  zn.  Tpj  59/83).  Předpokladem  

samozřejmě  je,  že  iniciativa  skutečně  směřuje  k  fyzickému  konfliktu,  což  není  např.  

splněno,  má-li  výzva  za  cíl  toliko  slovní  vyřešení  sporu  na  jiném  místě  (NS  4  Tz  

284/2001). 

3.3 

Krajní  nouze  a  nutná  obrana  v  trestním  zákoníku  a  

přestupkovém  právu 

244. Krajní  nouze  a  nutná  obrana  jsou  jako  právní  instituty  zakotveny  ve  třech  

právních  předpisech:  v  trestním  právu,  zákoně  o  odpovědnosti  za  přestupky,  a  

občanském  právu.  Otázka  jejich  vztahu  se  může  lišit  s  ohledem  na  odlišné  role  v  

jednotlivých  systémech.  Vztah  přestupkového  a  trestního  práva  je  vztah  mezi  dvěma  

                                                        
297 ŠÁMAL et al. (2012, s. 402). 
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subsystémy  téže  veřejnoprávní  odpovědnosti,  které  na  sebe  navazující.  Trestní  právo  

reguluje  závažnější  veřejnoprávní  delikty  –  činy  soudně  trestné,  zatímco  přestupkové  

práva  méně  závažné,  která  spadají  do  oblasti  správního  trestání.  Vztah  veřejného  a  

soukromého  práva  je  složitější  proto  mu  bude  věnována  samostatná  pozornost. 

245. Po  přijetí  nového  zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  jsou  krajní  nouze  a  

nutná  obrana  v  trestním  i  přestupkovém  právu  řešeny  souladně.  Úprava  v  ZOP  je  

zjevně  inspirována  trestním  zákoníkem  a  je  převzata  takřka  slovo  od  slova.  Úprava  

krajní  nouze  v  §  24  ZOP  a  nutné  obrany  v  §  25  ZOP  korespondují  §  28  TZ,  resp.  

29  TZ.  Rozdíl  je  pouze  v  tom,  že  v  přestupkovém  právu  jde  o  vyloučení  protipráv-

nosti  ve  vztahu  k  jednáním,  které  nemají  znaky  činů  jinak  trestných  (jako  tomu  je  

v  případě  trestního  práva),  ale  přestupků.   

246. V  úpravě  podle  starého  přestupkového  zákona  z  roku  1990  vznikla  v  dů-

sledku  novely  v  trestněprávním  ustanovení  o  nutné  obraně  zákonem  č.  290/1993  Sb.  

diskrepance  mezi  doslovným  zněním  ustanovení  o  nutné  obrany  v  přestupkovém  

právu  a  trestním  právu,  která  vyvolávala  spory  o  svém  významu.   

247. Situace  byla  nakonec  předmětem  rozhodnutím  Nejvyššího  správního  soudu  

(NSS  1898/2009).  Rozpor  mezi  ustanoveními  o  nutné  obraně  v  přestupkovém  právu  

a  trestním  právu  řešilo  s  ohledem  na  princip  jednotnosti  veřejného  deliktního  práva  

a  zdůrazňilo  nutnost  jednotného  výkladu  nutné  obrany  jakožto  jednotného  institutu.  

Základem  je  výklad  nutné  obrany  vypracovaný  trestněprávní  naukou  a  soudní  praxí.  

Význam  tohoto  rozhodnutí  tkví  nejen  v  jeho  teoretických  závěrech  a  kvalitách  (od-

bornosti  a  propracovanosti  závěrů),298  i  přes  změnu  v  platné  úpravě  v  obou  právních  

oborech  je  stále  důležité  zejména  pro  praxi  –  tím,  že  dalo  správním  orgánům  jasný  

pokyn,  jak  aplikovat  ustanovení  zákona  o  přestupcích  nejen  o  nutné  obraně. 

                                                        
298 Na výsledné podobě rozhodnutí se jistě projevilo i „akademické“ složení senátu: předsedou byl 

JUDr. Josef Baxa a členem Doc. Zdeněk Kühn. 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 136 

 

248. Nevyšší  správní  soud  se  v  rozhodnutí  zabýval  zejména  dvěma  problémy.  Za  

prvé  vztahem  trestního  práva  a  přestupkového  práva:  zda  jde  o  oddělená  odvětví,  

nebo  zde  platní  princip  jednotnosti  veřejnoprávních  deliktů.  A  za  druhé,  jak  v  této  

souvislosti  vykládat  pojem  „přiměřený  způsob“  coby  měřítko  povolené  míry  nutné  

obrany  dle  přestupkového  zákona. 

249. Při  řešení  prvního  problému  soud,  v  souladu  se  svou  dřívější  judikaturou,  

vyšel  z  principů  jednoty,  racionality  a  vnitřní  obsahové  bezrozpornosti  právního  řádu  

a  zdůraznil  imperativ  stejného  náhledu  na  srovnatelné  právní  instituty.  A  dospěl  k  

závěru,  že  „na  trestnost  přestupků  se  aplikují  obdobné  principy  jako  v  případě  

trestných  činů.“ 

250. Tento  svůj  závěr  soud  aplikoval  i  na  institut  nutné  obrany.  Nejprve  zdůraznil  

její  smysl,  kterým  je  „prostřednictvím  vyloučení  právní  odpovědnosti  za  jinak  pro-

tiprávní  jednání  umožnit  jedinci,  aby  svým  jednáním  bránil  útoku  na  zájem  chráněný  

zákonem“.  Je  tedy  „krajně  nežádoucí,  aby  institut  nutné  obrany  byl  vykládán  zcela  

odlišně  jen  v  závislosti  na  tom,  zda  je  na  dané  jednání  aplikován  trestní  zákon,  nebo  

zákon  o  přestupcích.“  Navíc  je  dle  konstatování  soudu  hranice  mezi  trestnými  činy  

a  přestupky  mnohdy  velmi  subtilní  a  dána  znaky  (společenskou  škodlivostí,  škodou  

apod.),  které  se  projeví  až  s  jistým  časovým  odstupem,  když  už  je  jednání  skončeno.  

Obránce  si  tak  v  „jednotlivém  případě  nemůže  být  jistý,  v  jakém  režimu  [zda  

přestupkového  zákona  nebo  trestního  zákoníku  –  pozn.  autora]  bude  jeho  jednání  

posléze  hodnoceno  orgány  veřejné  moci.“  Rozdíl  mezi  úpravou  nutné  obrany  v  

přestupkovém  práva  a  trestním  právu  „zakládá  značnou  míru  právní  nejistoty  pro  

osoby  bránící  se  proti  útokům  třetích  osob,  přičemž  takováto  právní  nejistota  pro-

spívá  právě  jen  těmto  potencionálním  útočníkům.“   

„Právní  řád  nemůže  být  hodnotově  neutrální,  ale  musí  obsahovat,  chránit  a  prosazovat  

alespoň  hodnoty,  které  umožňují  bezporuchové  soužití  jednoho  člověka  s  lidmi  dalšími.“  
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Proto  „nemůže  být  pro  interpretaci  práva  lhostejné,  pokud  doslovný  výklad  přestupkového  

zákona  znesnadňuje  nutnou  obranu,  a  naopak  favorizuje  potencionální  útočníky.“ 

251. Takový  výklad  by  navíc  byl  v  rozporu  s  vůlí  zákonodárce.  Smyslem  novely  

trestního  zákona  zákonem  č.  290/1993,  k  níž  došlo  po  nabytí  účinnosti  přestupkového  

zákona,  „bylo  rozšířit  výklad  institutu  nutné  obrany  ve  prospěch  obránců  a  zamezit  

na  počátku  90.  let  […]  převažujícímu  restriktivnímu  výkladu  podmínek  nutné  ob-

rany“.  Opačný  přístup  ve  vztahu  k  přestupkovému  zákonu  by  byl  v  rozporu  s  

principem  racionálního  zákonodárce. 

252. Soud  dále  poukázal,  že  přestupkový  zákon  navíc  vůbec  nestanoví,  ve  vztahu  

k  čemu  má  být  přiměřenost  způsobu  odvracení  útoku  posuzována.  Proto  nelze  

ustanovení  o  nutné  obraně  v  přestupkovém  zákoně  vykládat  samo  o  sobě,  ale  vždy  

se  zřetelem  na  úpravu  nutné  obrany  obsaženou  v  trestním  zákoně;  tzn.  že  „přimě-

řenost  nutné  obrany“  dle  přestupkového  zákona  nutno  posuzovat  ve  vztahu  ke  

způsobu  útoku  a  „přiměřeným  způsobem  odvracení  útoku“  se  rozumí  způsob,  který  

není  zcela  zjevně  nepřiměřený. 

3.4 

Krajní  nouze  a  nutná  obrana  v  trestním  zákoníku 

a  občanském  zákoníku 

253. České  právo  má  od  středního  občanského  zákoníku  (OZ  1950)  tradici  upra-

vovat  krajní  nouzi  a  nutnou  obranu  zvlášť  v  trestním  právu  a  zvlášť  v  právu  civilním.  

Na  rozdíl  od  přestupkového  práva  není  úprava  v  těchto  civilněprávních  a  trestně-

právních  ustanoveních  shodná,  ale  je  odlišná.  Důsledky  této  odchylky  je  třeba  ana-

lyzovat.  Jak  již  bylo  řečeno,  na  protiprávnost  (resp.  na  její  nedostatek)  je  pevně  

navázána  čtveřice  důsledků,  které  jsou  s  ní  spojeny.  Je-li  krajní  nouze  ve  třech  

předpisech  normována  jako  okolnost  vylučující  protiprávnost  jednání  a  přesto  odlišně,  
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je  zjevné,  že  tam,  kde  se  nebudou  tyto  tři  předpisy  krýt,  vzniká  problém,  jak  

hodnotit  jednání  kryté  jedním  ustanovením  o  krajní  nouzi,  nikoli  však  ostatními.  Zda  

takové  jednání  má  být  kvalifikováno  jako  souladné  s  právem,  nebo  mu  odporující. 

254. Tento  problém  navazuje  na  otázku  jednoty  či  mnohosti  protiprávnosti:  zda  

existuje  jedna  protiprávnost  (z  hlediska  právního  řádu  jako  celku),  nebo  zda  lze  

jedno  a  totéž  jednání  hodnotit  jinak  z  hlediska  jednoho  právního  oboru  (např.  

trestního  práva)  a  jinak  z  hlediska  jiných  oborů  (občanského  nebo  správního  práva).  

Právě  u  krajní  nouze  se  nejvíce  nabízí  opustit  koncept  jednoty  protiprávnosti.  299 

3.4.1 

Historický  vývoj 

3.4.1.1 

Rakouské  zákoníky 

255. Československá  republika  se  nezrodila  s  novým  právem,  ale  převzala  někdejší  

právo  rakouské  monarchie  –  s  úmyslem  dočasným,  že  původní  rakouské  kodexy  

přežily  první  republiku,  je  paradoxem  dějin.  Úprava  trestního  práva  hmotného  byla  

soustředěna  ve  starém  trestním  zákoně  z  roku  1852.  O  nutné  obraně  a  krajní  nouzi  

normoval  v  §  2  mezi  důvody  vylučujícími  zlý  úmysl.  Teorie  správnost  tohoto  

zařazení  popírala.300 

256. Nutná  obrana  se  omezovala  toliko  na  ochranu  tří  statků:  života  (vč.  tělesné  

integrity),  svobody  a  jmění.301  Povolená  intenzita  nutné  obrany  byla  určována  krité-

riem  potřebnosti,  čímž  se  rozumělo,  „aby  nebylo  působeno  větší  zlo,  než  je  nutné  k  

                                                        
299 Publikováno jako Kabát (2012). 

300 Prušák (1912, s. 157). 

301 K tomuto omezení kriticky Prušák (1912, s. 151). 
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odvrácení  útoku“302  Judikatura303  svědčí  o  tom,  že  bylo  toto  kritérium  vykládáno  spíše  

objektivně.  Hledisko  subjektivní  se  zohledňovalo  v  beztrestnosti  vybočení  z  objektiv-

ních  mezí  z  poděšení,  strachu  nebo  leknutí  (šlo  však  o  beztrestnost  částečnou,  

protože  v  úvahu  připadala  odpovědnost  za  nedbalostní  trestný  čin).  Zásadně  se  

nežádala  subsidiarita  jednání  ani  úměrnost  mezi  statkem  útočníkem  ohroženým  a  

statkem  v  obraně  poškozeným  (s  výjimkou  případů,  kdyby  rozpětí  bylo  příliš  

velké).304 

257. U  krajní  nouze,  kterou  nazýval  neodolatelným  donucením,  se  trestní  zákon  

omezil  pouze  na  to,  že  jí  zmínil.  Konkrétní  pravidla  následně  zcela  dotvořila  dobová  

teorie  a  soudní  praxe.  To  vedlo  k  tomu,  že  povaha  krajní  nouze  zůstala  po  celou  

dobu  platnosti  zákona  spornou.  Část  autorů  ji  chápala  jako  okolnost  omluvnou,305  

část  jako  okolnost  vylučující  bezprávnost  činu.306  Většinový  názor  byl  takový,  že  pod  

krajní  nouzi  podřazoval  i  obětování  statku  stejně  hodnotného  jako  toho,  který  byl  

původně  ohrožen.307 

                                                        
302 Miřička (1932, s. 67). 

303 Rt 2759/1927 a Rt 4594/1933. 

304 Prušák (1912, s. 156); Miřička (1932, s. 67); Kallab (1935, s. 82) a Solnař (1947, s. 103). 

305 Kallab (1935, s. 83) a Solnař (1947, s. 103). 

306 Miřička (1932, s. 69). Kompromisně se ke krajní nouzi stavěl Josef Prušák (1912, s. 159–161). 

Krajní nouzi, v níž se chránil cennější zájem, přiznával účinek vyloučení protiprávnosti; zatímco tam, kde 

šlo o ochranu zájmu stejně cenného, kladl krajní nouzi zaručující beztrestnost. Dlužno však připomenout, 

že jeho učebnice vyšla ještě před III. dílčí novelou ABGB (viz dále). 

307 Teoreticky tak krajní nouze pokrývala i usmrcení jiného k záchraně vlastního nebo blízkého života. 

Solnař (1947, s. 113). Tehdejší praxe však ukazuje, že zpravidla v takových případech nebyly splněny jiné 

podmínky krajní nouze. Viz k tomu rozhodnutí Právník (1901, s. 98) a Rt 1999/1925). 
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258. Občanské  právo  nahlíželo  na  nutnou  obranu308  jako  na  druh  dovolené  defen-

zivní  svépomoci,309  čímž  zbavovalo  obránce  i  občanskoprávní  odpovědnosti  za  škodu  

v  ní  způsobenou.  Jakmile  však  obránce  hranice  nutné  obrany  překročil,  poukazem  

na  nutnou  obranu  se  povinnosti  nahradit  škodu  nezbavil,  a  to  i  kdyby  k  excesu  

došlo  v  důsledku  některého  z  afektů,  který  ho  z  hlediska  trestního  práva  omlouval. 

259. Třetí  dílčí  novela  zavedla  roku  1916  do  všeobecného  zákoníku  občanského  

(ABGB)  ustanovení  o  vypořádání  škody  způsobené  v  krajní  nouzi  (§  1306a  a  1307).  

Zákonodárce  odmítl  udělat  apriorní  řez  a  jednoznačně  rozhodnout,  kdy  bude  jednání  

v  krajní  nouzi  základem  občanskoprávní  odpovědnosti  a  kdy  ne.  Namísto  toho  po-

nechal  tuto  úvahu  soudci,  který  má  v  konkrétním  případě  rozhodnout  z  hlediska  

ekvity  (principu  vyrovnání  výhod).310  Příkladmo  zákon  uváděl  kritéria,  která  měl  

soudce  do  své  úvahy  zahrnout.  Kdo  však  se  do  stavu  krajní  nouze  uvedl  vlastní  

vinou,  odpovídal  za  škodu  v  nouzi  způsobenou  podle  míry  svého  zavinění.311  Totéž  

platilo  pro  toho,  kdo  uvedl  do  stavu  nouze  jiného. 

260. Dosah  novely  nebyl  omezen  jen  na  občanské  právo,  ale  ovlivnil  také  náhled  

trestněprávní  nauky  na  krajní  nouzi.  Do  té  doby  se  krajní  nouze  v  občanském  právu  

řešila  analogií  §  19  ABGB  o  dovolené  svépomoci:  pokud  byly  dodrženy  hranice  

krajní  nouze,  které  pro  ni  definovalo  trestní  právo,  nepřicházela  v  úvahu  ani  občan-

skoprávní  odpovědnost.  Nyní  bylo  třeba  vyřešit  situaci,  kdy  krajní  nouze  sice  vylu-

čovala  trestní  odpovědnost,  ale  občanské  právo  umožňovalo  hledět  na  totéž  jednání  

jako  na  civilní  delikt.  Většina  autorů  si  vypomohla  koncipováním  krajní  nouze  obecně  

                                                        
308 Definovanou pouze v trestním zákoně. 

309 Rouček – Sedláček/Sedláček (1935a, s. 195 an.) a Krčmář (1946, s. 101). 

310 Rouček – Sedláček/Sedláček (1937, s. 823). 

311 Sedláček uvádí mj. příklad člověka, který nejprve dráždí býka a potom poničí vrata sousedova sta-

vení, když prchá před býkem rozzuřeným jeho drážděním (Viz Sedláček, 1947, s. 35). 
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jako  omluvného  důvodu.312  Vyřešením  jednoho  problému  se  však  otevřel  nový:  jed-

nání  v  omluvné  krajní  nouzi  je  možno  čelit  za  podmínek  nutné  obrany,  i  kdyby  se  

jevilo  jakkoliv  spravedlivé.  Navíc  –  ač  nejde  o  nutný  důsledek  –  se  z  osobní  povahy  

omluvných  okolností  podává,  že  se  vztahují  pouze  ke  konkrétní  osobě,  pomocníky  

už  beztrestnými  nečiní.313 

3.4.1.2 

Vládní  návrh  občanského  zákoníku  z  roku  1937 

261. Cílem  vládního  návrhu314  podle  důvodové  zprávy  bylo  zavést  úpravu  krajní  

nouze  a  nutné  obrany  zcela  souladnou  s  reglementací  v  trestním  právu.  Protože  se  

však  práce  na  rekodifikaci  trestního  práva  zpožďovaly,  počítal  návrh  s  tím,  že  bude  

navazovat,  jak  na  trestní  zákon  z  roku  1852,  tak  na  připravovaný  nový  trestní  kodex.  

A  volil  proto  obecné  formulace. 

262. V  ust.  §  1133  a  1134  zakotvil  novum  –  výslovné  předpisy  pro  vypořádání  

škody  způsobené  v  nutné  obraně.  Dodržel-li  obránce  meze  nutné  obrany,  nebyl  povinen  

k  náhradě  škody.  Škodu  způsobenou  v  trestném  excesu  mohl  soudce  přiměřeně  

rozdělit,  v  případě  beztrestného  (omluvného)  excesu  mohl  tak  učinit  jen  ze  závaž-

ných  důvodů. 

                                                        
312 Kallab, (1935, s. 81 a 83 an.); a Solnař (1947, s 103 a 111 an.). 

313 Kupř. A, který by se bránil nenadálému napadení zlým psem, by byl omluven krajní nouzí. B – 

majitel psa, který by přispěchal svému psovi na pomoc, by při odvracení „útoku“ A jednal v krajní nouzi a 

A by mu měl podle práva ustoupit. C, který by přispěchal na pomoc A, by byl za své jednání a škodu z něj 

vzešlou plně odpovědný. Kallab ani Solnař tuto otázku neřeší. Miřička volí neobvyklou konstrukci: nepova-

žuje sice jednání v krajní nouzi za bezprávné („ve smyslu trestního práva“), nabízí však proti němu obranu za 

podmínek krajní nouze (Miřička, 1932, s. 69). Jde o cestu z problému do problému. 

314 Senátní tisk č. 425, dostupný na adrese: http://psp.cz/eknih/1935ns/se/tisky/t0425_01.htm. 
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263. Oproti  tomu  u  škody  způsobené  v  krajní  nouzi  byla  pravidlem  povinnost  k  

náhradě  a  zvlášť  se  vytýkaly  případy,  kdy  škoda  nehradila  buď  vůbec,  nebo  jen  

částečně  (§  1135  až  1138).  Specifikem,  které  se  přeneslo  i  do  současného  návrhu  

občanskoprávního  kodexu,  je  kazuistické  ustanovení,  podle  něhož  právo  na  náhradu  

škody  nevzniká  v  tom  případě,  kdy  by  obětovaný  právní  statek  podlehl  zkáze  i  bez  

jednání  v  nouzi. 

3.4.1.3 

Právnická  dvouletka 

264. Žádná  společnost  není  společností  forem,  ale  společností  hodnot.  To,  co  především  

definovalo  komunistické  právo,  nebyly  ani  tak  „nové“  formy,315  ale  celospolečenské  

hodnoty  a  absolutní  přizpůsobení  člověka  jim.  Karel  Eliáš  v  této  souvislosti  zmiňuje  

Gotwaldův  výrok  „o  nalévání  nového  vína  do  starých  měchů“.316 

265. I  krajní  nouzi  a  nutné  obraně  se  v  důsledku  toho  bude  napříště  přisuzovat  

jiná  úloha.  Trestní  zákoník  z  roku  1950317  tak  především  rozšířil  okruh  statků  háji-

telných  v  nutné  obraně  a  krajní  nouzi  o  kolektivní  zájmy:  „lidově  demokratickou  

republiku,  její  socialistickou  výstavbu“  a  „zájmy  pracujícího  lidu“.  Že  je  navíc  v  hie-

rarchii  hodnot  předřadil  před  „jednotlivce“,  je  příznakem  tehdejší  doby. 

266. Nutná  obrana  (§  8)  byla  chápána  objektivně,  trestní  zákon  neznal  omluvný  

exces  (vykročení  z  mezí  nutné  obrany  v  silném  rozrušení  vnímal  jako  polehčující  

                                                        
315 Sovětskému právu, hlavnímu inspiračnímu zdroji tehdejší pro právo tzv. lidových demokracií, jistě 

nelze upřít řadu svérázných právních novotvarů ani to, že mnohé v procesu právní evoluce prokázaly svou 

životnost (kupř. koncept nutné obrany). Sovětská doktrína však často za vlastní vehementně prohlašovala i 

to, co si povypůjčovala ze zahraničních vzorů. Jaroslav Fenyk a Dagmar Císařová poukazují, že i materiální 

znak trestného činu (společenská nebezpečnost) je takovou „výpůjčkou“ (in: Solnař et al., 2003, s. 45). 

316 Eliáš et al. (2008, s. 15). 

317 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 
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okolnost).  Dovolená  intenzita  obrany  se  měla  poměřovat  její  přiměřeností  útoku,  tzn.  

jeho  intenzitě  i  s  přihlédnutím  k  ohroženým  společenským  vztahům  (ale  ani  zde  se  

naprostá  úměrnost  nevyžadovala).318  Střední  občanský  zákoník319  o  nutné  obraně  nor-

moval  jednoduše  (§  342):  obránce  za  škodu  v  ní  způsobenou  neodpovídá. 

267. Krajní  nouzi  trestní  zákon  svázal  s  podmínkou  proporcionality  (úměrnosti).  

Škoda  způsobená  odvrácením  nebezpečí  musela  být  menší  než  ta,  která  hrozila;  což  

se  prohlašovalo  za  „výraz  socialistické  morálky“  a  „odmítnutí  měšťáckého  egoismu,“  

který  se  měl  projevovat  v  připuštění  škody  stejně  závažné  s  tou,  která  původně  

hrozila.320 

268. Zásadní  vliv  na  vnímání  krajní  nouze  mělo  její  zachycení  v  občanském  

právu.  S  krajní  nouzí  zásadně  spojovalo  povinnost  nahradit  škody  s  výjimkou  poško-

zení  nebo  zničením  věci  ohrožující  bezpečnost,  za  předpokladu,  že  jednající  osoba  

sama  nebezpečí  nevyvolala  (§  343). 

269. Jde  o  ustanovení  pozoruhodné  hned  ze  dvou  důvodů.  Za  prvé  připomíná  

rozčlenění  německého  civilního  kodexu  na  krajní  nouzi  defenzivní  (§  228  BGB)  a  

agresivní  (§  904  BGB);  povinnosti  k  náhradě  škody  zbavuje  jen  v  případě  krajní  

nouze  obranné.321 

270. Za  druhé  vyvolává  opět  úvahy  o  tom,  jaká  okolnost  je  vlastně  krajní  nouze:  

omluvná,  nebo  ospravedlňující?  V  učebnici  trestního  práva  z  roku  1957  se  střetly  

názory  dvou  kateder  trestního  práva  –  pražské  a  bratislavské.  Ta  první  –  pod  

                                                        
318 Šimák et al.(1953, s. 41). 

319 Zákon č. 141/1950 Sb, občanský zákoník. 

320 Solnař et al. (1959, s. 231). Myšleno je zejména na případy obětování jednoho života k záchraně 

jiného. Socialistickému utilitarismu už ale nevadilo, pokud se za cenu jednoho života zachránilo životů více, 

srov. k tomu již citovaný judikát z počátku 80. let (Rt 20/1982). 

321 Příkladem je např. obrana před útočícím zvířetem, nebo zničení důlních vozíků valících se na děl-

níky. Knapp (1955, s. 289). 
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zjevným  vlivem  Solnařovým,  který  totéž  pojetí  zastával  už  nejméně  před  deseti  

lety322  –  vykládala  krajní  nouzi  opět  jako  v  zásadě  omluvnou  okolnost.  A  jen  u  

defenzivní  krajní  nouze  –  jak  jí  definovalo  občanské  právo  –  se  jednalo  o  okolnost  

ospravedlňující  (vylučující  protiprávnost).  Bratislavská  katedra  své  stanovisko,  opíra-

jící  se  údajně  o  sovětskou  učebnici,  postavila  na  koncepci  tzv.  trestní  protiprávnosti:  

zda  je  jednání  protiprávné  nutno  posoudit  výlučně  podle  ustanovení  trestního  zákona,  

nikoliv  podle  jiných  právních  oborů.  Jaké  právní  účinky  má  jednání  podle  občanského  

práva,  nemá  význam  pro  posouzení  otázky  protiprávnosti  z  hlediska  trestního  

práva.323  Konzistenci  této  teorie  narušuje  otázka:  jak  tedy  v  trestním  právu  posoudit  

např.  dovolenou  svépomoc  (§  150  středního  občanského  zákoníku)?  Autoři  tuto  

logickou  mezeru  překlenují  jen  za  cenu  pomatení  pojmů  a  označují  dovolující  normy  

z  jiných  oblastí  práva  za  „normativní  vyjádření  skutečnosti,  že  nejde  o  jednání  nebezpečné  

pro  společnost.“324 

271. Jde  o  nadlouho  poslední  diskuzi  o  tom,  jak  se  vyrovnat  s  odlišnostmi  v  

pojetí  krajní  nouze  v  civilním  a  trestním  právu.  Problém  však  nezmizel. 

3.4.1.4 

Zákoníky  šedesátých  let 

272. Na  rozdíl  od  předchozích  úprav  se  kodexy  šedesátých  let  pokusily  sjednotit  

pojetí  krajní  nouze  a  nutné  obrany  v  trestním  i  občanském  právu  a  přitom  mít  v  

obou  kodexech  svébytná  ustanovení.  Toto  pojetí  bizarně  odráželo  charakteristickou  

                                                        
322 Srov. výklad podaný výše k pojetí krajní nouze za platnosti ABGB, včetně problémů, které taková 

interpretace nastoluje. 

323 Solnař (1957, s. 251). 

324 Solnař (1957, s. 251). 
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vnitřní  rozpornost  právní  teorie  té  doby,  v  níž  se  střetávala  ideologie  jednotného  

socialistického  práva  s  tendencí  k  jeho  odvětvovým  štěpením. 

273. Trestní  zákon  z  roku  1961  přinesl  zmírnění  podmínek  nutné  obrany,  čímž  

chtěl  usnadnit  postavení  osob,  které  se  aktivně  účastní  na  obraně  před  trestnými  

činy  a  přispívají  k  ochraně  důležitých  společenských  zájmů.325  Důležitá  byla  změna  

pohledu,  kritérium  pro  legitimní  obranu  se  obrátilo:  trestní  zákon  už  nepřikazoval  

přiměřenost,  ale  zakazoval  zřejmou  nepřiměřenost.  Význam  slova  „zřejmě“  byl  dvojí:  

měřítko  nepřiměřenosti  za  prvé  výrazně  subjektivizovalo  (podle  poznatků  a  úsudku  

bránícího  se)326  a  za  druhé  rozvolnilo  (vyžaduje  hrubý,  zřejmý  nepoměr).327 

274. Jestliže  se  v  nauce  říkalo,  že  v  rámci  zkoumání  (ne)přiměřenosti  zkoumá  a  

poměřuje  zejména  intenzita  obrany  a  útoku,  pak  to  v  praxi  znamenalo,  že  se  takřka  

„na  lékařských  vahách  proti  sobě  vážily“  prostředky  užité  v  obraně  a  v  útoku.328  

Poměrně  záhy  však  přichází  Nejvyšší  soud  ČSSR  s  výkladem  (Rt  II/65),  kterého  se  

v  malých  obměnách  drží  většina  teorie  i  praxe  podnes.  Staví  na  systému  dvou  

zákazů:  (1)  obrana  nesmí  být  zřejmě  silnější,  než  jaká  stačila  k  jistému  odvrácení  

útoku  bez  rizika  pro  bránící  se  osobu  a  (2)  chráněný  zájem  nesmí  být  ve  zřejmém  

nepoměru  vůči  zájmu  obětovanému.  Odpadává  tak  vážení  na  vahách,  namísto  toho  

se  zohledňuje  intenzita  nutné  obrany  ve  vztahu  k  odvratitelnosti  útoku  (sub  1)  a  

poměr  škod  (sub  2).329   

                                                        
325 Solnař (1972, s. 105). 

326 Solnař (1972, s. 106). Navíc třeba přihlížet k psychickému stavu obránce vyvolanému útokem. 

327 Shodně Lata (1999, s. 22). 

328 Soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu dokládají takovou praxi již od dob první republiky (sp. zn. 

Zm III 12/26, 6 Nt 301/58, 3 Tz 89/67 a Rt 49/1970). Právní věty těchto rozhodnutí jsou citovány ve Fenyk 

– Illková (1995. s 94 an.). 

329 Druhý zákaz popírá legitimitu intenzivní obrany i vůči těžko odvratitelným útokům na zájmy ne-

patrné hodnoty. Ani vozíčkář nemůže zastřelit prchajícího zloděje, protože mu na zahradě ukradl hrábě. 
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275. Změna  společenských  poměrů  a  narůst  kriminality  po  r.  1989  vedly  k  zatím  

poslednímu  zmírnění  podmínek  nutné  obrany,  a  to  novelou  trestního  zákona  č.  

290/1993  Sb.  Zakazuje  již  jen  obranu,  která  je  „zcela  zjevně  nepřiměřená  způsobu  

útoku“.  O  charakteru  této  úpravy  a  jejím  dopadu  na  obránce  se  vedly  v  literatuře  

spory.330  Spíše  než  o  nějaký  kvalitativní  posun  v  právu  nutné  obrany,  jde  o  „pokyn“  

zákonodárce  orgánům  činným  v  trestním  řízení,  aby  nutnou  obranu  posuzovaly  s  

větší  shovívavostí  vůči  obránci. 

276. Třeba  poznamenat,  že  ustanovení  o  nutné  obraně  v  občanském  zákoníku  

zůstalo  nezměněno  a  doslovná  textace  nadále  vyžaduje,  aby  obrana  nebyla  „zřejmě  

nepřiměřená  povaze  a  nebezpečnosti  útoku.“  Teorii  to  ale  problém  nečiní  a  přičítá  

to  opomenutí,  přičemž  jednotnost  právního  řádu  velí  vykládat  nutnou  obranu  jed-

notně,  podle  trestního  předpisu,  kde  se  zračí  naposledy  projevená  vůle  zákono-

dárce.331 

277. Subjektivizace  a  rozvolnění  podmínek  v  trestním  zákoně  z  r.  1961  se  nevy-

hnuly  ani  krajní  nouzi.  Nesmí  se  působit  následek  zřejmě  stejně  závažný  nebo  ještě  

závažnější  než  ten,  který  hrozil. 

278. Převratem  je  civilistické  pojetí  krajní  nouze  jako  okolnosti  vylučující  proti-

právnost  a  tím  obecně  i  odpovědnost  v  oblasti  náhrady  škody.  Přestože  první  od-

stavec  §  418  v  občanském  zákoníku  působí  opticky  stejně  jako  ustanovení  o  krajní  

nouzi  v  trestním  zákoně,  případy  krajní  nouze,  kdy  je  vyloučena  trestní  odpovědnost  

a  kdy  občanská,  se  však  nekryjí. 

279. Občanský  zákoník  z  roku  1964  za  prvé  nechrání  toho,  kdo  se  do  stavu  nouze  

přivodil  sám;  zatímco  trestnímu  právu  je  tato  okolnost  –  až  na  úplné  výjimky  –  

lhostejná. 

                                                        
330 Dolenský (1994, s. 19 an.); Fremr – Zelenka (1994, s. 337 an.). 

331 Králík (2000). 
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280. Za  druhé  vyloučení  náhrady  škody  se  nevztahuje  na  případy  tzv.  agresivní  

krajní  nouze  (§  128  občanského  zákoníku),  kdy  se  použije  něčí  věc  k  odvrácení  

nebezpečí.  Vlastník  věci  je  povinen  to  v  nutné  míře  strpět,  přísluší  mu  však  náhrada.  

Povaha  náhrady  i  možnost  požadovat  ji  po  tom,  kdo  věc  užil  v  nouzi,  je  však  

sporná. 

281. Karel  Eliáš  možnost  požadovat  náhradu  škodu  rozhoduje  podle  §  418.  Vzhle-

dem  k  tomu,  že  odpovědnost  toho,  kdo  věc  použil,  bude  zpravidla  podle  tohoto  

ustanovení  vyloučena,  poskytuje  vlastníkovi  věci  možnost  domoci  se  náhrady  škody  

analogicky  podle  §  419,  tj.  pravděpodobně  po  tom,  kdo  odpovídá  za  vznik  nebez-

pečí.332 

282.   Jiří  Spáčil  se  snaží  mezi  Skyllou  a  Charybdou  proplout  tak,  že  náhradě  

podle  §  128  přisuzuje  povahu  zvláštního  nároku,  odlišného  od  náhrady  škody.  To  

mu  umožňuje  bez  okolků  na  otázku  protiprávnosti  a  zavinění  uložit  povinnost  „ná-

hrady“  tomu,  kdo  věc  použil.333 

283. Obě  řešení  vyvolávají  určité  pochyby.  Lze  soudit,  že  §  128  je  v  poměru  

speciality  k  obecným  ustanovením  o  krajní  nouzi  v  občanském  zákoníku  a  trestním  

zákoníku,  s  tím,  že  stejně  jako  v  případě,  kdy  se  jednající  do  stavu  nouze  uvedl  

sám,  nevztahuje  se  na  něj  privilegium  o  vynětí  z  povinnosti  platit  náhradu  škody.  

Bylo-li  by  jediným  účelem  §  128  přiznat  jednajícímu,  že  nejedná  protiprávně  a  tudíž  

vlastník  musí  strpět  jeho  zásah,  šlo  by  o  ustanovení  nadbytečné.  Totéž  plyne  už  ze  

samotné  povahy  krajní  nouze  jako  okolnosti  vylučující  protiprávnost.  Smyslem  usta-

novení  bude  tedy  spíše  založit  právo  vlastníka  požadovat  náhradu  po  tom,  kdo  v  

nouzi  užil  jeho  věc.  Při  koncepci  náhrady  jako  zvláštního  nároku  odlišného  od  

náhrady  škody  se  zase  opomíjí,  čím  se  bude  způsob,  rozsah  a  obsah  této  náhrady  

                                                        
332 Eliáš et al. (2008, s. 561). 

333 Švestka et al/Spáčil (2009a, s. 729). 
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řídit.  Nabízí  se  analogie  podle  náhrady  škody,  pak  však  není  důvod  dělat  z  náhrady  

podle  §  128  zvláštní  nárok  od  náhrady  škody  odlišný. 

284. Patrně  je  na  místě  skutkové  podstatě  §  128  odst.  1  přiznat  charakter  kva-

zideliktu  (mimoodpovědnostní  povinnosti  k  náhradě  škody).  Totéž  platí  i  pro  jednání  

toho,  kdo  se  uvedl  do  stavu  nouze  vlastním  přičiněním.  Jde  o  řešení,  které  vyhovuje  

jak  občanskému,  tak  trestnímu  právu. 

3.4.2 

Nový  občanský  zákoník 

285. Zatímco  nový  trestní  zákoník334  na  definicích  krajní  nouze  a  nutné  obrany  

oproti  svému  předchůdci  nic  podstatného  nemění,  vládní  návrh  nového  občanského  

zákoníku335  přichází  se  zbrusu  jinými  skutkovými  podstatami. 

286. Obsahově  sice  vychází  z  trestněprávní  úpravy,  přidává  však  zvláštní  pod-

mínky,  které  dosah  krajní  nouze  a  nutné  obrany  rozšiřují  nebo  zužují.  V  případě  

nutné  obrany  (§  2875)  se  zakládá  povinnost  k  náhradě  škody  tam,  kde  je  zjevné,  že  

napadenému  hrozila  vzhledem  k  jeho  poměrům  újma  jen  nepatrná  nebo  je  obrana  

zcela  zjevně  nepřiměřená.  Není  úplně  jasné,  co  se  chce  vyjádřit  pravidlem  o  nepatrné  

újmě.  Podle  důvodové  zprávy  by  měla  nepatrná  hrozící  újma  hrát  roli  kritéria,  kdy  

se  vyžaduje  navíc  i  přiměřenost  obrany.  To  však  vůbec  nekoresponduje  s  aktuálním  

zněním  navrhovaného  ustanovení.  Z  něho  naopak  plyne,  že  nepatrná  hrozící  újma  a  

zcela  zjevná  nepřiměřenost  obrany  stojí  vedle  sebe  jako  alternativní  předpoklady,  za  

nichž  nutná  obrana  nemá  za  následek  vyloučení  povinnosti  k  náhradě  škody  (arg.  

                                                        
334 Zákon č. 40/2009 Sb. 

335 Sněmovní tisk 362/0 z roku 2011. 
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spojka  „nebo“).  Původní  návrh  odeslaný  do  připomínkového  řízení  v  lednu  2011336  

však  ještě  obsahoval  slučovací  spojku  „a“,  změnou  spojky  se  tak  zcela  změnil  

význam.  Pravidlo  o  nepatrné  hrozící  újmě  nakonec  pokrývá  úplně  jiné  případy,  než  

na  které  mělo  původně  cílit.337 

287. Krajní  nouze  (§  2876)  je  pojata  stejně  jako  v  současném  občanském  zákoníku.  

Jen  navíc  vylučuje  náhradu  škody  i  v  případě  majetku,  který  by  stejně  podlehl  zkáze.  

Na  rozdíl  od  vzoru  v  návrhu  občanského  zákoníku  z  roku  1937  nejde  sice  o  usta-

novení  zbytečné,  je  ale  škoda,  že  se  autoři  návrhu  omezili  pouze  na  tuto  kazuistiku  

a  nepokusili  se  předpis  o  krajní  nouzi  více  stratifikovat.  Např.  zavedením  speciální  

skutkové  podstaty  pro  defenzivní  krajní  nouzi,338  případně  ponecháním  rozvržení  

škody  mezi  dotčené  osoby  na  soudci.339 

288. Zcela  nezvyklé  je  ustanovení  typické  pro  trestní  kodexy  o  přihlédnutí  k  

omluvitelnému  vzrušení  mysli  toho,  kdo  odvracel  útok  nebo  nebezpečí.  Patrně  se  

jen  vyslovuje,  to  co  už  do  ustanovení  o  krajní  nouzi  a  nutné  obraně  bylo  vloženo  v  

procesu  subjektivizace  v  kodexech  60.  let  slovem  „zřejmě“. 

289. Dle  Karla  Eliáše,340  hlavního  autora  nového  občanského  zákoníku  je  rozdíl  

mezi  civilněprávní  a  trestněprávní  nutnou  obranou  a  krajní  nouzí  záměrný,  s  ohledem  

                                                        
336 Dostupný na adrese http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html [citováno: 2011-09-

15]. 

337 V důsledku toho ustanovení o nutné obraně např. nezbavuje povinnosti k náhradě škody vlastníka 

sadu, pronásleduje-li svého souseda, který před ním utíká s košem jablek „bez dovolení“ natrhaných v jeho 

sadu, a přitom sousedovi natrhne košili. Kritériem povinnosti k náhradě škody je, zda jablka sousedem ukra-

dená jsou pro vlastníka sadu nepatrnou újmou. Jen obtížně se hledá důvod pro takovou úpravu. 

338 Dlužno však přiznat, že díky dereifikaci zvířat návrh přímo vybízí posuzovat kupř. napadení jed-

noho zvířete druhým i jinak než podle jejich ceny. 

339 V ustanoveních § 1030 an. návrh v podstatě recipuje úpravu „agresivní nouze“ obsaženou v sou-

časném § 128. 

340 Eliáš (2014). 
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na  jejich  rozdílný  účel  v  jednotlivých  systémech  deliktního  práva.  Trestněprávní  

ustanovení  podle  něj  sledují  vyloučení  trestnosti  jednání  a  nikoli  obecné  protipráv-

nosti,  zatímco  civilněprávní  protějšky  vylučují  povinnost  k  náhradě  škody.  Lze  s  tím  

souhlasit  v  rovině  vysvětlení,  nikoli  však  v  otázce  vyloučení  protiprávnosti.  Okolnosti  

vylučující  protiprávnost  vylučují  protiprávnost  pro  všechny  obory  práva,  to  však  ještě  

nutně  nevylučuje  povinnost  k  náhradě  škody  na  bázi  kvazideliktu,  tedy  bez  ohledu  

na  protiprávnost. 

3.4.3 

Shrnutí 

290. Právo  platné  v  českých  zemích  od  roku  1918  i  právo  připravované  poskytuje  

ojedinělý  náhled  na  rozličná  řešení  vztahu  krajní  nouze  a  nutné  obrany  v  systému  

trestního  a  soukromého  práva. 

291. Jsou-li  chápány  jako  instituty  mající  původ  v  trestním  právu,  přičemž  jako  

takové  je  soukromé  právo  pouze  přebírá,  jde  o  pravdu  pouze  částečnou.  Většinou  

to  byla  totiž  právě  nauka  trestního  práva,  kdo  byl  nucen  reagovat  na  pojetí  zejména  

krajní  nouze  v  občanském  právu.  Povahu  krajní  nouze  v  trestním  právu,  tak  para-

doxně  determinovalo  spíše  občanské  právo,  než  právo  trestní. 

292. Na  nutnou  obranu  ani  krajní  nouzi  se  nelze  dívat  schematicky. 

293. Při  řešení  problému  jak  je  správně  začlenit  do  obou  základních  systémů  

deliktního  práva,  je  třeba  především  přihlížet  k  základní  funkci  těchto  systémů.  

Trestní  delikt  je  materiálně  jednání  protispolečenské  (společensky  škodlivé),  trestní  

odpovědnost  sleduje  potrestání  nejhorších  protispolečenských  skutků  (a  tím  jejich  

eliminaci).  Naproti  tomu  pojmovou  vlastností  civilního  deliktu  jeho  škodlivost  pro  

individuální  práva,  systém  náhrady  škody  sleduje  spravedlivé  rozložení  škody. 



 

 

 
krajní  nouze  a  nutná  obrana 

a  jejich  sporné  otázky 151 

 

294. Viděno  v  tomto  světle,  je  pak  nutná  obrana  typická  jednoduchým  a  pře-

hledným  rozdělením  rolí.  S  notnou  licencí  lze  říci,  že  se  hledá  strana  zla  (útočník)  

a  strana  dobra  (obránce).  Je  zjevné,  koho  mají  spravedlivě  stíhat  tíživé  důsledky  

trestní  i  občanskoprávní  odpovědnosti.  Reálné  situace  samozřejmě  takhle  jednoznačně  

postaveny  nejsou,  proto  lze  i  v  nutné  obraně  řešit  některé  případy  rozdílně  z  hlediska  

následků  trestního  práva  a  z  hlediska  práva  občanského.  Jádro  institutu  by  však  mělo  

zůstat  v  obou  deliktních  systémech  též. 

295. Takovou  jednoduchostí  se  krajní  nouze  nemůže  vykázat,  zahrnuje  situace  

natolik  rozdílné,  že  nelze  jedním  schematickým  ustanovením  pro  všechny  případy  

spravedlivě  uspořádat  otázku  trestu  i  náhrady  škody.  Pro  oblast  občanského  práva  

se  nabízí  buď  větší  diferencovanost  skutkových  podstat  (po  vzoru  německého  BGB),  

nebo  přenechání  řešení  jednotlivých  případů  soudci  (jak  činí  právo  rakouské  a  švý-

carské  obligační  právo). 
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ZÁVĚR 

296. Cílem  práce  je  vyšetřit  povahu  okolností,  které  mají  za  následek  to,  že  

jednání  naplňující  znaky,  jimiž  je  trestný  čin  definován  v  trestněprávní  normě  není  

trestný.  V  českém  trestním  právu  se  v  souvislosti  s  naukou  o  trestném  činu  v  

různém  smyslu  používají  tři  základní  pojmy:  trestnost,  trestní  odpovědnost  a  proti-

právnost.  Lze  je  najít  v  různých  variantách  a  významech,  které  se  v  různém  míře  

vzdalují    od  původního  smyslu  těchto  pojmů,  což  stěžuje  dorozumění  a  vědecké  

zkoumání  těchto  pojmů  a  jejich  obsahu.  Tato  práce  se  snaží  tyto  pojmy  na  základě  

jejich  analýzy,  komparace  a  syntézy  vyjasnit. 

297. Trestnost  (objektivní,  in  rem)  je  vlastnost,  která  odděluje  trestné  činy  od  

jiných  jevů  spočívajících  v  lidském  jednání  (podstata  trestného  činu).  Má  dvě  po-

doby: 

(a) formální  trestnost  je  dána  stanoviskem  právního  řádu  k  danému  jednání  a  

vyjadřuje  skutečnost,  že  čin  je  vymezen  jako  trestný  čin  (trestním)  zákonem  

–  je  odrazem  legality  trestního  práva  (principu  nullum  crimen  sine  lege) 

(b) materiální  trestnost  není  dána  stanoviskem  právního  řádu,  ale  tím,  že  jednání  

je  natolik  společensky  škodlivé,  že  k  je  třeba  jej  potlačit  prostředky  trestního  

práva  –  je  projevem  legitimity  trestního  práva  (v  souladu  se  zásadou  subsidi-

arity  trestní  represe)  . 

298. Trestnost  v  subjektivním  smyslu  (in  personam)  vyjadřuje  trestnost  pachatele,  

skutečnost,  že  odpovídá  za  trestný  čin  –  tedy  jeho  trestní  odpovědnost. 

299. Protiprávnost  je  podmínkou  trestnosti.  Označuje  negativní  výsledek  hodno-

cení  činu  (jednání)  z  hlediska  právního  řádu.  Podle  toho,  zda  vyjádříme  právo  jako  

soubor  norem,  nebo  soubor  hodnot  můžeme  hovořit  o  materiální  protiprávnosti.  

Právě  různé  aspekty,  které  posouvají  význam  tohoto  pojmu  vyvolávají  v  teorii  největší  



 

 závěr 153 

 

kontroverze.  Pojmu  materiální  protiprávnosti  je  často  přikládán  stejný  význam  jako  

materiální  trestnosti. 

300. Důležitou  je  z  pohledu  systému  znaků  trestného  činu  koncepce  dvou  norem,  

na  nichž  je  vystavěno  trestní  ustanovení.  Prvotní  norma  je  norma,  podle  níž  je  

posuzována  protiprávnost  jako  znak  trestného  činu.  Sekundární  norma  upravuje  

trestní  právo  státu,  při  porušení  prvotní  normy  a  stanoví  následky.  Pramenem  prvotní  

normy  může  být  kterákoli  oblast  právního  řádu,  sekundární  normy  stanoví  jen  trestní  

právo  (teprve  sekundární  normy  činí  primární  normy  trestněprávně  relevantní).  O  

protiprávnosti  má  smysl  hovořit  toliko  ve  vztahu  k  primárním  normám. 

301. Protiprávnost  je  obligatorní  podmínkou  trestnosti,  ale  nikoli  jedinou  (ne  

všechny  znaky  trestného  činu  jsou  znaky  prvotní  normy).  Protiprávnost  se    podává  

ze  působení  souhrnu  norem,  aplikovatelných  na  dané  jednání  a  z  jejich  vzájemných  

vztahů  přednosti.  Základem  skutkové  podstaty  trestného  činu  je  primární  zákazová  

norma.  Jednání,  které  naplňuje  její  znaky  je  trestněprávně  relevantní,  ale  ještě  to  

neznamená,  že  je  protiprávní.  Ke  konstatování  toho,  je  potřeba  vyšetřit,  zda  na  

situaci  nedopadá  norma,  které  jednání  naplňující  znaky  zákazové  normy  dovoluje  pro  

nějaké  zvláštní  situace,  které  jsou  podmnožinou  situací  předvídaných  v  zákazové  

normě.  Dovolující  norma  je  relevantní,  pokud  má  povahu  výjimky  ze  zákazové  

normy.  Existence  zákazových  a  dovolujících  norem  je  otázkou  výstavby  právního  

řádu  a  legislativní  techniky.  Z  normativního  pohledu  obě  normy  působí  zároveň,  

jako  jeden  celek.  Kam  sahá  dovolení,  tam  vůbec  nebylo  zákazu  (i  když  by  se  to  

mohlo  při  výlučném  pohledu  na  zákazovou  normu  tak  zdát).  Důležité  je,  že  dovolující  

norma  může  mít  sice  vlastní  hodnotový  obsah  (je  ochrany  jiných  hodnot  než  norma  

zákazová),  ale  působí  jen  ve  vztahu  k  normě  zákazové.  Bez  zákazové  normy  nemá  

dovolení  význam.  Tyto  dovolující  normy  jsou  v  českém  právu  označovány  jako  

okolnosti  vylučující  protiprávnost.  Protože  znaky  prvotní  zákazové  normy  (podmínky  

zákazu)  jsou  typovými  znaky  (platnými  pro  určitý  typ  trestného  činu),  mají  typovou  

povahu  i  znaky  dovolení  (tzv.  kontratypu).  Tak  lze  normativně  vyjádřit  skutečnost,  
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že  okolnosti  vylučující  protiprávnost  působí  na  úrovni  typu.  Lze  to  ověřit  pohledem  

na  soubor  trestněprávních  stanovujících  trestné  činy,  žádná  z  okolností  nemá  platnost  

u  všech  trestných  činů  (nevylučuje  protiprávnost  u  všech). 

302. Dovolovací  normy  působí  in  rem,  vylučují  protiprávnost  a  tudíž  i  trestnost  

činu.  V  této  práci  se  ptáme,  zda  existují  i  další  okolnosti  mimo  prvotní  zákazovou  

normu  a  jakou  mají  povahu.  Zda  jde  o  okolnosti  vylučující  trestnost  v  objektivním  

(působí  in  rem)  nebo  subjektivním  smyslu  (působí  in  personam).  Význam  rozlišování  

je  v  tom,  že  okolnosti  in  rem  vylučující  trestnost  činu  jako  takovou,  takže  nikdo  ani  

účastníků  za  něj  nemůže  být  odpovědný,  zatímco  okolnosti  působící  in  personam  

vylučují  pouze  trestní  odpovědnost  dané  osoby.  A  vidíme,  že  v  českém  právu  

důsledky  in  rem  mají  ty  okolnosti,  které  vylučující  prvotní  zákaz,  zatímco  ty  okolnosti  

vylučující  trestnosti,  které  se  nedotýkají  zákazu  mají  osobní  (in  personam).  Mezi  tyto  

okolnosti  patří  jak  obecné  okolnosti  vylučující  pachatelskou  způsobilost  (nepříčetnost,  

nedostatek  věku),  tak  zvláštní  okolnosti  stanovené  u  jednotlivých  skutkových  podstat  

upravující  beztrestnosti  určitých  osob  (dítěte,  těhotné  ženy  nebo  agenta).  Teoreticky  

jsme  můžeme  zařadit  i  případy  omylu,  které  v  českém  právu  představuje  vyloučení  

znaku  zavinění. 

303. Některé  zahraniční  právní  řády  (zejména  německé  provenience)  upravují  

krajní  nouzi  a  nutnou  obranu  jako  okolnosti  s  dvojí  povahou.  Za  prvé  jako  okolnost  

vylučující  protiprávnost  a  za  druhé  ve  zvláštních  případech  jako  okolnost  vylučující  

vinu  (tedy  trestnost  in  personam).  Smyslem  tohoto  členění  bylo  oddělit  striktně  

spravedlivá  řešení,  tedy  objektivně  adekvátní  jednání,  které  bylo  prohlášeno  za  legální  

(vylučovalo  protiprávnost),  od  situací  subjektivních,  kdy  se  zohledňovala  subjektivní  

momenty,  pro  které  nebylo  na  místě  pachatele  trestat  (i  když  jednání  bylo  objektivně  

společensky  škodlivé).  Odtud  tedy  původní  rozdělení  na  objektivní  (ospravedlňující)  

nutnou  obranu  a  krajní  nouzi  a  subjektivní  (omluvnou)  nutnou  obranu  (beztrestný  

exces  vyvolaný  subjektivními  důvody  –  astenických  afektů)  a  krajní  nouzi  (nehledící  

na  úměrnost  statků).  Tak  původně  i  české  právo  (resp.  staré  rakouské  právo),  jak  
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lze  doložit  u  Prušáka  (1912).  S  postupným  vývojem  však  docházelo  k  subjektivizaci  

základní  (objektivní)  okolnosti  vylučující  protiprávnost,  čímž  odpadla  původní  potřeba  

po  subjektivních  okolnostech.  To  platí  zvláště  pro  omluvnou  nutnou  obranu  (bez-

trestný  astenický  exces),  jejíž  zavedení  se  u  nás  zvažovalo  v  souvislosti  s  návrhem  

trestního  zákoníku  z  roku  2004.  Jeho  potřebu  v  systému  českém  právu  vyloučilo  

subjektivní  koncepce  posuzování  podmínek  přiměřenosti  nutné  obrany  stojící  na  

principu  zjevného  hrubého  nepoměru.  Navíc  byly  do  trestního  zákona  vložena  usta-

novení  o  neomezeném  mimořádném  snížení  trestu,  nebyly-li  podmínky  nutné  obrany  

zcela  splněny  (§  58  odst.  6  TZ).  Tím  se  prostor  pro  aplikaci  beztrestného  astenic-

kého  afektu  z  hlediska  praktických  důsledků  dost  zúžil.  V  podstatě  na  otázku,  zda  

lze  mimořádným  snížením  trestu  dosáhnout  nulového  trestu  (tj.  fakticky  upuštění  

od  potrestání).  Nedomníváme  se,  že  by  tomu  tak  bylo,  protože  by  to  negovalo  smysl  

institutu  upuštění  od  potrestání.  Lze  tedy  uzavřít,  že  přes  historické  snahy  omluvný  

exces  u  nás  zavést,  není  u  v  současnosti  stanoven.  Trestněprávní  význam  excesu  z  

nutné  obrany  lze  regulovat  při  zohlednění  jeho  materiální  trestnosti,  tedy  zda  je  

daný  exces  s  ohledem  na  svoji  povahu  a  závažnost  skutečně  tak  společensky  škodlivý,  

že  je  materiálně  trestný.  Tomuto    řešení  napovídá  závěr  Ústavního  soudu,341  který  

vyslovil  k  případu  vybočení  z  mezí  svépomoci:  „Jestliže  osoba  užívá  nedovolenou  

svépomoc,  avšak  alespoň  sleduje  legitimní  cíl  souladný  s  právem,  prostupuje  sice  

protiprávně,  avšak  její  jednání  bude  zpravidla  stále  podstatně  méně  společensky  

škodlivé,  než  té  osoby,  která  protiprávně  jak  postupuje,  tak  je  protiprávní  i  stav,  

který  se  snaží  nastolit.  Rovněž  pokud  je  vyslovení  viny  protikladné  k  celkovému  

morálnímu  rozměru  věci,  nadto  v  prostředí  rodinných  vztahů,  jedná  se  o  skutečnost  

svědčící  ve  prospěch  závěru  o  absenci  trestnosti  činu  s  ohledem  na  zásadu  subsidi-

arity  trestní  represe.“  Tyto  úvahy  o  materiálním  významu  excesu  jsou  na  místě  i  v  

případech,  kdy  člen  bezpečnostního  sboru  (policista)  jedná  za  splnění  obecných  

podmínek,  ale  poruší  služební  předpis  upravující  zákroky  daného  druhu.   

                                                        
341 ÚSb 72/2014. 
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304. Případy  subjektivní  krajní  nouze  jsou  však  složitější.  Nevyčerpávají  se  v  

otázce  subjektivního  excesu,  ale  souvisejí  se  čtveřicí  důsledků  spojených  s  vyloučením  

protiprávnosti:  nejen  vyloučení  odpovědnosti,  ale  i  zapovězení  nutné  obrany  proti  

takovému  jednání.  Ty  zůstaly  v  českém  právu  zachovány.  Proto  přichází  v  úvahu  i  

případy  okolnosti  nevylučující  protiprávnost,  ale  trestnost.  Je  sporné,  zda  lze  v  krajní  

nouzi  usmrtit  člověka  k  záchraně  jiného  nebo  jiných.  Čistě  formální  argument  pro  

vyloučení  takové  argumentaci  by  mohl  spočívat  v  odkazu  na  čl.  2  EÚLP,  kde  výjimka  

pro  krajní  nouzi  chybí  (s  ohledem  na  horizontální  účinek  tohoto  zákazu).342  Materi-

ální  argument  by  spočíval  v  deontologickém  argumentu,  že  člověk  nemůže  sloužit  

jako  nástroj  k  dosažení  nějakého  cíle.  Z  těchto  důvodů  lze  jistě  vyloučit  působnost  

krajní  nouze  jako  okolnosti,  která  by  usmrcení  dovolovala.  Ale  jak  posoudit  jiné  

případy,  kdy  jednající  jedná  pod  bezprávnou  pohrůžkou  usmrcením  a  omezuje  třetí  

osobu  na  svobodě  (např.  zavřením  v  chlívku),  na  svobodě  rozhodování  v  sexuální  

oblasti  nebo  zasahuje  do  její  tělesné  integrity  (např.  vynucené  fyzické  napadení  třetí  

osoby).  Nelze  po  dotčené  osobě  požadovat,  aby  se  takovému  jednání  v  krajní  nouzi  

podvolila,  protože  není    protiprávné  a  nemohla  jej  odvracet  za  podmínek  nutné  

obrany.  Bezprávná  (tj.  protiprávná)  výhružka  nemůže  být  pramenem  vyloučení  pro-

tiprávnosti  jednání  vůči  třetí  osobě.  Případy  bezprávných  výhružek  (tj.  duress)343  

chápat  jako  důvody  vylučující  trestní  odpovědnost,  nikoli  protiprávnost  donuceného.  

Kritérií  podle  nichž  by  tako  šlo  vymezit  krajní  nouzi  jako  okolnost  in  personam  a  in  

rem  je  možno  nabídnout  více.  V  principu  lze  jako  objektivní  dovolit  jednání  v  krajní  

nouzi: 

(a) zasahující  do  některých  méně  významných  kolektivních  právních  hodnot  (ob-

jektů)  a  toliko  majetkové  individuální  sféry; 

(b) defenzivního  charakteru  (defenzivní  krajní  nouze); 

                                                        
342 Grabenwarter (2014, art. 2). 

343 Dressler (2001). 
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(c) vyhovující  důležitější  povinnosti  na  úkor  porušení  méně  důležité  (konflikt  

povinností). 

V  ostatních  případech  je  na  místě  povahu  krajní  nouze  minimálně  zvažovat  z  hlediska  

všech  čtyřech  důsledků,  které  vyvolává  vyloučení  protiprávnosti  s  ohledem  na  její  

funkce.  Zejména  s  ohledem  na  civilní  náhradu  škody  a  přípustnost  nutné  obrany  

proti  jednání  v  krajní  nouzi. 

Dvojí  zakotvení  nutné  obrany  a  krajní  nouze  v  přestupkovém  právu  a    trestním  

právu  nepůsobí  problémy,  protože  podmínky  jsou  stanoveny  shodně  a  tyto  instituty  

na  sebe  plynule  navazují.  V  úpravě  občanskoprávní  a  trestněprávní  krajní  nouze  a  

nutné  obrany  nicméně  rozdíly  existují.  Jejich  uspokojivé  řešení  lze  provést  dvěma  

cestami:  za  prvé  krajní  nouzi  pojímat  jako  okolnost  vylučující  trestní  odpovědnost  a  

za  druhé  řešit  náhradu  škody  bez  ohledu  na  protiprávnost  jednání.  U  nutné  obraně  

zpravidla  nebude  důvod  k  rozdílnému  vnímání  situací,  kdy  je  vyloučena  trestní  

odpovědnost  a  kdy  povinnost  k  náhradě  škody. 
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SEZNAM ZKRATEK 

¶ číslo odstavce. 

an. a následující. 

ASPI Automatizovaný systém právních informací od Wolters Kluwer ČR, a.s. 

Bt rozhodnutí publikované v Bulletinu Nejvyššího soudu ČSR, trestní části (číslo před lomítkem 

označuje pořadové číslo rozhodnutí v rámci ročníku, číslo za lomítkem ročník). 

BCCA Odvolací soud Britské Kolumbie (Kanada) = British Columbia Court of Appeal. 

BOE španělská sbírka zákonů (Boletín Oficial del Estado). Dostupná z: https://www.boe.es. 

BVG německý Ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) 

CanLII Kanadský institut právních informací = Canadian Legal Information Institute.  

ČsR Československá republika. 

ČSR Česká socialistická republika. 

ČSSR Československá socialistická republika. 

DZ Důvodová zpráva k TZ. Sněmovní tisk č. 410 z roku 2008. Dostupné z: http://www.psp.cz/ 

/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247 [citováno 2016-08-07]. 

Dz. U. Úřední věstník Polské republiky [Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej] 

ISBN mezinárodní standardní číslo knihy. 

ISSN mezinárodní standardní číslo seriálové publikace. 

m. marginální číslo. 

Nowak rozhodnutí publikované v tzv. Nowakově sbírce,344 vydávané v letech 1880–1919 (číslo před 

lomítkem označuje pořadové číslo rozhodnutí ve sbírce, číslo za lomítkem rok publikace). 

NS Nejvyšší soud. 

NSS Nejvyšší správní soud. 

NVS Sbírka zásadních rozhodnutí Nejvyššího vojenského soudu.345 

Právník rozhodnutí publikované v časopise Právník (první číslo v závorce označuje rok publikace, 

druhé první stranu, na níž je rozhodnutí v daném ročníku vytištěno). 

                                                        
344 Tzv. Nowakova sbírka byla vydávaná pod následujícími názvy: (a) 1876–1884: Plenarbeschlüsse und 

Entscheidungen des k. k. Cassationshofes; (b) 1886–1899: Plenarbeschlüsse und Entscheidungen des k. k. Obersten 

Gerichts- als Cassationshofes a (c) 1900–1919: Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichts- als Cassationshofes. 

345 Sbírku vydávalo československé Ministerstvo národní obrany v letech 1922–1938. 

https://www.boe.es/
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26247
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Rc rozhodnutí publikované v civilní řadě oficiální sbírky346 Nejvyššího soudu.347 

Rs rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

RSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika 

Rt rozhodnutí publikované v trestní řadě oficiální sbírky Nejvyššího soudu. 

s. stránka.  

SaskQB Soud královniny lavice pro Saskačevan (Kanada) = Court of Queen’s Bench for Saskatchewan. 

Sb. Sbírka zákonů. Dostupná z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu. 

Sb.m.s. Sbírka mezinárodních smluv. Dostupná z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu. 

SCC Nejvyšší soud Kanady = Supreme Court of Canada. 

SCR Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Kanady = Supreme Court Reports. 

SFS švédská sbírka zákonů = Svensk författningssamling. Dostupná z: http://rkrattsbaser.gov.se/ 

/sfst. 

SSR Slovenská socialistická republika. 

ÚSb Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu 

ÚS Ústavní soud. 

VSPH Vrchní soud v Praze. 

Z.z. Sbírka zákonů Slovenské republiky (Zbierka zákonov Slovenskej republiky). Dostupná z: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Zakony/Zbierka-zakonov.aspx. 

                                                        
346 Jde jednak o tzv. Vážného sbírku vycházející v letech 1919–1948 pod názvem Sbírka rozhodnutí 

nejvyšších stolic soudních republiky Československé: rozhodnutí nejvyššího soudu Československé repub-

liky a jednak sbírku vydávanou od r. 1949 Nejvyšším soudem (nejvyššími soudy) pod následujícími názvy: 

(a) 1949–1961: Sbírka rozhodnutí československých soudů; (b) 1962–1969: Sbírka rozhodnutí a sdělení 

soudů ČSSR; (c) 1970: Sbírka soudních rozhodnutí a (d) od r. 1971: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 

347 Ve Vážného sbírce byla publikována rozhodnutí Nejvyššího soudu ČsR (1919–1939 a 1945–1948) a 

Nejvyššího soudu Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Od roku 1949 do roku 1959 sbírku vydával 

Nejvyšší soud ČsR, v letech 1960–1990 Nejvyšší soud ČSSR, v letech 1990 až 1992 společně Nejvyšší soud 

ČSFR, Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší soud SR a od roku 1993 Nejvyšší soud ČR. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
http://rkrattsbaser.gov.se/%20/sfst
http://rkrattsbaser.gov.se/%20/sfst
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Zakony/Zbierka-zakonov.aspx
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SEZNAM ZDROJŮ 

Právní předpisy 

České 

ABGB všeobecný občanský zákoník (vyhlášený císařským patentem č. 946/1811 ve Sbírce zákonů 

soudních). 

EÚLP Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhlášená sdělením federál-

ního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.; citována ve znění naposledy změněném 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2010 Sb.m.s.). 

Listina Listina základních práv a svobod (vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady 

pod č. 2/1993 Sb., ve znění změněném ústavním zákonem č. 162/1998 Sb.). 

NOZ nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

NTZ 2004 návrh trestního zákoníku z let 2004–2006 (předložený k projednání Poslanecké sněmovně ve 

čtvrtém volebním období let 2002–2006 jako sněmovní tisk č. 744/0). 

OZ 1950 občanský zákoník z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník). 

OZ 1964 občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 

PZ 1990 přestupkový zákon z roku 1990 (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 

TŘ trestní řád [zákon č. 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád)]. 

TZ 1852 trestní zákon z roku 1852 (zákon č. 117/1852 ř. z., trestní zákon o zločinech, přečinech a pře-

stupcích). 

TZ 1950 trestní zákon z roku 1950 (zák. č. 86/1950 Sb., trestní zákon). 

TZ 1961 trestní zákon z roku 1961 (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon). 

TZ trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

ZNP zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)  

ZOP zákon o odpovědnosti za přestupky (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich). 

ZSVM zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže). 
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Zahraniční 

FD francouzská Deklarace práv člověka a občana z roku 1789, vydaná Ústavodárným národním 

shromážděním (Assemblée nationale constituante) dne 26. srpna 1789. Dostupná z: 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-

Homme-et-du-Citoyen-de-1789. Český překlad – Skoupý (1989, s. 11–14). 

FTZ francouzský trestní zákoník = Code pénal (vyhlášený zákonem č. 92-686 z r. 1992; citován ve 

znění naposledy změněném zákonem č. 2016-987, vyhlášeném v Úředním věstníku Fran-

couzské republiky [Journal officiel de la République française] 22. července 2016). Dostupný z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719. 

ITZ italský trestní zákoník = Codice penale (královský dekret č. 1398 z 19. října 1930, publikovaný 

v Úředním věstníku Italského království, č. 251 z 26. listopadu 1930; citován ve znění napo-

sledy změněném zákonným nařízením č. 7 z 15. ledna 2016, zákonným nařízením č. 8 z 15. 

ledna 2016 a zákonem č. 41 z 23. března 2016). 

KTZ kanadský trestní zákoník = Criminal Code of Canada (zveřejněný v Revidovaných zákonech 

Kanady [Revised Statutes of Canada] z roku 1985 v kapitole C-46; citován ve znění naposledy 

změněném v Zákonech Kanady [Statutes of Canada], ročník 2016, kapitola 3, účinném od 

17. června 2016). Dostupný z: http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html (cit. 

2016-11-26). 

MTZ maďarský trestní zákoník = Büntető Törvénykönyvről (zákon č. C z roku 2012; citován ve znění 

naposledy změněném zákonem č. LXIX z roku 2016, účinném od 17. července 2016). Do-

stupný z: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383. 

MPC americký modelový trestní zákoník = Model Penal Code ( 

NěmOZ německý občanský zákoník = Bürgerliches Gesetzbuch (vyhlášen v Říšské sbírce zákonů roku 

1896, s. 195; citován ve znění naposledy změněném zákonem vyhlášeným ve Spolkové sbírce 

zákonů, části I., r. 2012, s. 1084).348 

NěmTZ německý trestní zákoník = Strafgesetzbuch (vyhlášen v Říšské sbírce zákonů roku 1871, s. 125; 

citován ve znění naposledy změněném zákonem vyhlášeným ve Spolkové sbírce zákonů, části 

I., r. 2012, s. 1374). 

NizTZ nizozemský trestní zákoník = Wetboek van Strafrecht (zákon z 3. března 1881 

PTZ polský trestní zákoník = Kodeks karny (zákon vyhlášený v Úředním věstníku Polské republiky 

[Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej] v roce 1997 pod č. 553, účinný od 1. ledna 1998; ci-

                                                        
348 http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BGB/BGB2011_BGBl_I_S.1600.htm. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383
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tován ve znění naposledy změněném zákonem vyhlášeném v Úředním věstníku Polské repub-

liky v roce 2016, pod č. 437). Dostupný z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSer-

vlet?id=WDU19970880553 (cit. 2016-11-26). 

RakTZ rakouský trestní zákoník = Strafgesetzbuch (vyhlášen ve Spolkové sbírce pod č. 60/1974; cito-

ván ve znění naposledy změněném zákonem vyhlášeným ve Spolkové sbírce, části I., pod č. 

130/2011). 

RumTZ rumunský trestní zákoník = Codul penal (zákon č. 286/2009, uveřejněn v Úředním věstníku 

Rumunska [Monitorul Oficial al României] č. 510 z 24. července 2009; citován ve znění napo-

sledy změněném zákonem č. 151 z 13. července 2016, uveřejněném v Úředním věstníku Ru-

munska č. 545 z 20. července 2016). Dostupný z: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDo-

cument/180249. 

RusTZ 1926 trestní zákoník RSFSR z roku 1926 (vydán rozhodnutím Všeruského ústředního výkonného 

výboru uveřejněném ve Sbírce zákonů RSFSR pod č. 80, čl. 600).  

STZ slovenský trestní zákon = trestný zákon (zákon č. 300/2005 Sbírky zákonů Slovenské republiky 

[Zbierky zákonov Slovenskej republiky]; citován ve znění naposledy změněném zákony 

č. 91/2016 a 125/2016 Sbírky zákonů Slovenské republiky). 

ŠpTZ španělský trestní zákoník = Código Penal (ústavní zákon č. 10/1995 z 23. listopadu 1995, uve-

řejněný ve španělském Úředním věstníku [Boletín Oficial del Estado] č. 281 z 24. listopadu 

1995; citován ve znění naposledy změněném ústavním zákonem č. 1/2015, uveřejněném ve 

španělském Úředním věstníku č. 77 z 31. března 2015, účinném od 1. července 2015). Do-

stupný z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 (cit. 2016-07-19). 

ŠvédTZ švédský trestní zákoník = Brottsbalk (zákon č. SFS 1962:700 z 21. prosince 1962, účinný od 1. 

ledna 1965; citován ve znění naposledy změněném zákonem č. SFS 2015:97 z 26. února 2015, 

účinném od 1. dubna 2015). 

ŠvýcTZ švýcarský trestní zákoník = Schweizerisches Strafgesetzbuch (č. 311.0 Systematické sbírky spol-

kového práva [Systematische Sammlung des Bundesrechts], přijat 21. prosince 1937; citován ve 

znění účinném od 1. října 2016). Dostupný z: https://www.admin.ch/opc/de/classified-com-

pilation/19370083/index.html (cit. 2016-11-26). 

TTZ texaský trestní zákoník = Penal Code (zákon ze 14. června 1973, uveřejněný v Obecných a 
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Judikatura 

Česká 

Sbírkově publikovaná rozhodnutí349 

Bt 14/1983: rozsudek NS ČSR z 28. února 1983, sp. zn. 11 Tz 5/83. 

Bt 15/1983: rozhodnutí NS ČSR z 16. února 1983, sp. zn. 1 To 4/83. 

Nowak 1055/1889: rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudního a kasačního dvora z 30. dubna 1887, č. 3232. 

Nowak 3566/1910: rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu z 8. března 1909, sp. zn. Kr I 296/8. 

NVS 1536/1925: rozhodnutí Nejvyššího vojenského soudu z 27. května 1922, č. P-13/22. 

Rc 11388/1932: rozhodnutí NS z 6. února 1932, sp. zn. Rv I 2035/30. 

Rs 1898/2009: rozsudek NSS ze 7. května 2008 pod čj. 1 As 35/2008-51. 

Rt 210/1920: rozhodnutí NS z 12. června 1920, sp. zn. Kr I 196/20. 

Rt 400/1921: rozhodnutí NS z 19. března 1921, sp. zn. Kr I 870/21. 

Rt 1999/1925: rozhodnutí NS z 29. května 1925, sp. zn. Zm 793/24. 

Rt 3384/1929: rozhodnutí NS z 31. 1. 1929, sp. zn. Zm I 713/28. 

Rt 6180/1938: rozhodnutí NS z 11. dubna 1938, sp. zn. Zm I 296/38. 

Rt 6327/1939: rozhodnutí NS z 23. února 1939, sp. zn. Zm 1 62/39. 

Rt 7/1970: rozsudek NS z 23. září 1969, sp. zn. 7 Tz 67/69. 

Rt 25/1976: rozhodnutí NS SSR ze 14. 3. 1975, sp. zn. 1 To 18/75. 

Rt 9/1980: rozsudek NS SSR z 29. 7. 1978, sp. zn. 4 Tz 40/78. 

Rt 10/1980: rozhodnutí NS SSR z 31. května 1979 sp. zn. 7 Tz 25/89. 

Rt 20/1980: usnesení NS SSR z 11. 12. 1980, sp. zn. 3 To 72/80. 

Rt 41/1980: rozhodnutí NS SSR z 12. 2. 1980 sp. zn. 5 Tz 143/79. 

Rt 47/1995: usnesení Městského soudu v Praze z 19. 12. 1994, sp. zn. 7 To 202/94. 

Rt 43/1996: usnesení VSPH z 10. března 1995, sp. zn. 1 To 3/95. 

Rt 20/1998: rozsudek NS z 22. července 1997, sp. zn. 2 Tzn 56/97. 

Rt 14/1999: usnesení NS z 28. ledna 1998, sp. zn. 1 Tzn 25/97. 

Rt 48/2007: rozsudek NS z 13. 9. 2006, sp. zn. 3 Tdo 840/2006-I. 

Rt 20/2008: usnesení NS z 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007. 

                                                        
349 Řazena hierarchicky dle následujících kritérií: (i) abecedně dle zkratky sbírky, (ii) chronologicky 

dle roku publikace v dané sbírce, (iii) dle publikačního čísla v rámci daného roku.  



 

 seznam zdrojů 164 

 

Rt 18/2009: usnesení NS z 10. prosince 2008, sp. zn. 7 Tdo 1529/2008. 

Rt 26/2013: stanovisko trestního kolegia NS z 30. ledna 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012. 

ÚSb 72/2014: nález ÚS z pod sp. zn. I ÚS 3113/13. 

 

Časopisecky publikovaná rozhodnutí350 

Právník (1884, s. 850): rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze 7. listopadu 1884 č. 6286. 

Právník (1901, s. 98): rozsudek c. k. Nejvyššího soudního dvora z 6. října 1900 č. 10 909 (publikován též jako 

Nowak 2527/1902). 

Právník (1895, s. 358): rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu z 20. dubna 1895 č. 1534. 

Ostatní rozhodnutí351 

NS Tpj 59/83: výňatek ze zprávy trestního kolegia NS ČSR (dostupné v ASPI). 

NS 4 Tz 284/2001: usnesení NS z 4. prosince 2001, sp. zn. 4 Tz 284/2001 (dostupné v ASPI). 

NS 7 Tdo 461/2004: usnesení NS z 6. května 2004, sp. zn. 7 Tdo 461/2004 (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 11 Tdo 1376/2005: usnesení z 18. ledna 2006, sp. zn. 11 Tdo 1376/2005 (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 6 Tdo 66/2007: usnesení NS z 28. března 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007 (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 8 Tdo 1487/2008: usnesení NS z 1. března 2009, sp. zn. 8 Tdo 1487/2008: (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 5 Tdo 885/2015: usnesení NS z 27. ledna 2016, sp. zn. 5 Tdo 885/2015 (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 8 Tdo 1239/2016: usnesení NS z 29. března 2017, sp. zn. 8 Tdo 1239/2016 (dostupné z: nsoud.cz). 

NS 11 Tdo 344/2017: usnesení NS z 27. září 2017, sp. zn. 11 Tdo 344/2017 (dostupné z: nsoud.cz). 

NSS 2 As 31/2005: rozsudek NSS ze 4. května 2006 pod sp. zn. 2 As 31/2005 (dostupné z: nssoud.cz). 

ESLP 

ESLP Engel (1976): rozsudek ESLP ve věci Engel a ostatní proti Nizozemsku z 23. listopadu 1976, stížnosti 

č. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72) 

                                                        
350 Řazena hierarchicky dle následujících kritérií: (i) abecedně dle názvu či zkratky periodika, (ii) chro-

nologicky dle roku publikace v dané časopise, (iii) vzestupně dle čísla první strany, kde se daný judikát na-

chází. 

351 Řazena hierarchicky dle následujících kritérií: (i) abecedně dle zkratky soudu, (ii) chronologicky 

dle roku ve spisové značce, (iii) vzestupně dle čísla senátu ve spisové značce, (iv) vzestupně dle čísla věci 

ve spisové značce. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["5370/72"]}
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ESLP Gäfgen (2010): rozsudek ESLP ve věci Gäfgen proti Německu z 1. června 2010, stížnost č. 22978/05 

(dostupný z: https://hudoc.echr.coe.int). 

 

Zahraniční 

Kanada 

MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1994 CanLII 1731 (Kanada). Odůvodnění rozsudku BCCA dostupné z: 

http://canlii.ca/t/1dc6l. 

R v Hendricks, 1988 CanLII 4932 (Kanada). Rozsudek SaskQB dostupný z: http://canlii.ca/t/g8drf. 

R v Latimer, [2001] 1 SCR 3 (Kanada). Rozsudek SCC dostupný z: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc- 

-csc/en/item/1836/index.do. 

R v Nelson, 2007 BCCA 490 (Kanada). Rozsudek BCCA dostupný z: http://canlii.ca/t/1t68l. 

R v Perka, [1984] 2 SCR 232 (Kanada). Rozsudek SCC dostupný z: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc- 

-csc/en/item/5277/index.do. 

Německo 

rozsudek BVG z 15. února 2006 pod sp. zn. 1 BvR 357/05. Dostupný z: http://www.bundesverfas-

sungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html. 

Švédsko 

NJA 1994 s. 48. Rozhodnutí švédského Nejvyššího soudu z 16. února 1994 pod sp. zn. B1641-93. Dostupné 

z: https://lagen.nu/dom/nja/1994s48. 
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PŘÍLOHY 

Francie 

Trestní zákoník (FTZ) 

Kniha I. – Obecná ustanovení. 

Titul II. – Trestní odpovědnost. 

Kapitola I. – Okolnosti vylučující nebo zmírňující trestní odpovědnost. 

Article 122-2352 Article 122-2 [Duress] 353 Čl. 122-2 [Nátlak] 

N'est pas pénalement 

responsable la personne qui a agi 

sous l'empire d'une force ou 

d'une contrainte à laquelle elle 

n'a pu résister. 

A person is not criminally liable 

who acted under the influence 

of a force or constraint which he 

could not resist. 

Není trestně odpovědný ten, 

kdo jedná pod vlivem násilí nebo 

nátlaku, kterému nemohl odolat. 

Article 122-5 Article 122-5 [Self-defence] Čl. 122-5 [Nutná obrana] 

N'est pas pénalement 

responsable la personne qui, 

devant une atteinte injustifiée 

envers elle-même ou autrui, 

accomplit, dans le même temps, 

un acte commandé par la 

nécessité de la légitime défense 

d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il 

y a disproportion entre les 

moyens de défense employés et 

la gravité de l'atteinte. 

A person is not criminally liable 

if, confronted with an 

unjustified attack upon himself 

or upon another, he performs at 

that moment an action 

compelled by the necessity of 

self-defence or the defence of 

another person, except where 

the means of defence used are 

not proportionate to the 

seriousness of the offence. 

Není trestně odpovědný ten, 

kdo, pokud čelí neoprávněnému 

útoku proti sobě nebo jinému, 

spáchá čin v té době vynucený 

obranou sebe nebo jiné osoby, 

ledaže prostředky obrany nejsou 

přiměřené závažnosti útoku. 

N'est pas pénalement 

responsable la personne qui, 

A person is not criminally liable 

if, to interrupt the commission 

Není trestně odpovědný ten, 

kdo, aby překazil spáchání 

                                                        
352 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719. 

353 http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf
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pour interrompre l'exécution 

d'un crime ou d'un délit contre 

un bien, accomplit un acte de 

défense, autre qu'un homicide 

volontaire, lorsque cet acte est 

strictement nécessaire au but 

poursuivi dès lors que les 

moyens employés sont 

proportionnés à la gravité de 

l'infraction. 

of a felony or a misdemeanour 

against property, he performs an 

act of defence other than wilful 

murder, where the act is strictly 

necessary for the intended 

objective the means used are 

proportionate to the gravity of 

the offence. 

zločinu nebo přečinu proti 

majetku, spáchá obranný čin jiný 

než úmyslnou vraždu, pokud je 

čin zcela nezbytný pro 

zamýšlený cíl, užité prostředky 

jsou přiměřené závažnosti 

útoku. 

Article 122-6 Article 122-6 

Čl. 122-6 

[Domněnka nutné obrany] 

 Est présumé avoir agi en état de 

légitime défense celui qui 

accomplit l'acte : 

   1° Pour repousser, de nuit, 

l'entrée par effraction, violence 

ou ruse dans un lieu habité; 

   2° Pour se défendre contre les 

auteurs de vols ou de pillages 

exécutés avec violence. 

A person is presumed to have 

acted in a state of self-defence if 

he performs an action 

(1) to repulse at night an entry 

to an inhabited place committed 

by breaking in, violence or 

deception; 

(2) to defend himself against the 

perpetrators of theft or plunder 

carried out with violence. 

Má se za to, že ve stavu 

sebeobrany jedná ten, kdo 

spáchá čin: 

(1) aby v noci odrazil vstup do 

obydleného místa spáchaný 

vloupáním, násilím nebo lstí; 

(2) aby ubránil sebe proti 

pachatelům krádeže nebo 

rabování násilně prováděných. 

Article 122-7 Article 122-7 [Necessity] Čl. 122-7 [Stav nouze] 

N'est pas pénalement 

responsable la personne qui, 

face à un danger actuel ou 

imminent qui menace elle-

même, autrui ou un bien, 

accomplit un acte nécessaire à la 

sauvegarde de la personne ou du 

bien, sauf s'il y a disproportion 

entre les moyens employés et la 

gravité de la menace. 

A person is not criminally liable 

if confronted with a present or 

imminent danger to himself, 

another person or property, he 

performs an act necessary to 

ensure the safety of the person 

or property, except where the 

means used are disproportionate 

to the seriousness of the threat. 

Není trestně odpovědný ten, 

kdo, pokud čelí současnému 

nebo hrozícímu nebezpečí pro 

sebe, jinou osobu nebo majetek, 

spáchá čin nutný k zajištění 

bezpečnosti osoby nebo 

majetku, ledaže užité prostředky 

jsou nepřiměřené závažnosti 

hrozby. 
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Itálie 

Trestní zákoník (ITZ) 

Kniha první – Obecně o trestných činech. 

Titul III. – Trestný čin. 

Hlava I. – Dokonaný trestný čin a pokus. 

Art. 45. 

Caso fortuito o forza maggiore 

Art. 45. 

Accident or force majeure354 

Čl. 45. 

Náhodná událost 

nebo vyšší moc 

Non è punibile chi ha commesso 

il fatto per caso fortuito o per 

forza maggiore. 

Anyone who has committed an 

act through accident or force 

majeure shall not be punishable. 

Kdo se dopustil činu kvůli 

náhodné události nebo vyšší 

moci, není trestný. 

Art. 46. 

Costringimento fisico 

Article 46. 

Physical compulsion 

Čl. 46. 

Fyzické donucení 

Non è punibile chi ha commesso 

il fatto per esservi stato da altri 

costretto, mediante violenza 

fisica alla quale non poteva 

resistere o comunque sottrarsi. 

Anyone who has committed an 

act having been compelled to do 

so by others, by means of 

physical violence which he 

could not resist or otherwise 

evade, shall not be punishable. 

Kdo se dopustil činu, neboť 

k tomu byl donucen jiným za 

použití fyzického násilí, kterému 

nemohl vzdorovat nebo jinak 

uniknout, není trestný. 

In tal caso, del fatto commesso 

dalla persona costretta risponde 

l'autore della violenza. 

In this case, the responsibility 

for the acts committed under 

compulsion goes to the person 

who compels.355 

V takovém případě se za čin 

spáchaný donuceným odpovídá 

původce násilí. 

                                                        
354 Anglický překlad – není-li řečeno jinak – dle Wise – Maitlin (1978). 

355 Dle společného separátního vóta soudkyně McDonaldové a soudce Vohraha ze 7. října 1997 k roz-

sudku odvolací komory Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii z téhož dne pod sp. zn. 

IT-96-22. Dostupné z: http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erd-asojmcd971007e.pdf. 

http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erd-asojmcd971007e.pdf
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Art. 52. 

Difesa legittima 

Article 52. 

Legitimate defense 

Čl. 52. 

Legitimní obrana 

Non è punibile chi ha commesso 

il fatto, per esservi stato 

costretto dalla necessità di 

difendere un diritto proprio od 

altrui contro il pericolo attuale 

di una offesa ingiusta, sempre 

che la difesa sia proporzionata 

all'offesa. 

Anyone who has committed an 

act having been compelled to do 

so by the necessity of defending 

his own or another’s right 

against the present danger of an 

unjust attack shall not be 

punishable, provided the 

defense is proportionate to the 

attack. 

Kdo spáchá čin, neboť k tomu 

byl donucen potřebou bránit 

právo své nebo jiného proti 

přítomnému nebezpečí 

bezprávného útoku, není trestně 

odpovědný, za předpokladu, že 

je obrana přiměřená útoku. 

Nei casi previsti dall'articolo 

614, primo e secondo comma, 

sussiste il rapporto di 

proporzione di cui al primo 

comma del presente articolo se 

taluno legittimamente presente 

in uno dei luoghi ivi indicati usa 

un'arma legittimamente 

detenuta o altro mezzo idoneo al 

fine di difendere: 

a) la propria o la altrui 

incolumità: 

b) i beni propri o altrui, quando 

non vi è desistenza e vi è 

pericolo d'aggressione. 

In the cases designated in article 

614, first and second 

subparagraphs, the relationship 

of proportionality designated in 

the first paragraph of this article 

exists if someone legitimately 

present in one of the places 

listed therein use a weapon 

lawfully detained or any other 

means, in order to defend:  

a) his own or another’s safety; 

b) his own or another’s 

property, when there is no 

desistance and there is danger of 

aggression.356 

V případech uvedených 

v prvním a druhém odstavci 

článku 614357 platí, že je splněn 

požadavek přiměřenosti podle 

prvního odstavce tohoto článku, 

jestliže někdo oprávněně 

přítomen v některém místě tam 

uvedeném užije legálně drženou 

zbraň nebo jakýkoli jiný vhodný 

prostředek k tomu, aby bránil: 

a) bezpečnost svou nebo jiného; 

b) majetek vlastní nebo jiného, 

jestliže není ústupu a je 

nebezpečí agrese. 

La disposizione di cui al secondo 

comma si applica anche nel caso 

in cui il fatto sia avvenuto 

all'interno di ogni altro luogo 

ove venga esercitata un'attività 

The provision of the second 

paragraph shall apply as well in 

cases where the act took place in 

any other place where a 

Ustanovení druhého odstavce se 

použije rovněž v případě, kdy 

k činu došlo na jakémkoli jiném 

místě, kde je vykonávána 

                                                        
356 Vlastní překlad. 

357 Čl. 614 iCP – porušení domovní svobody. 
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commerciale, professionale o 

imprenditoriale. 

commercial activity, profession 

or business is exercised.358 

obchodní, odborná nebo 

podnikatelská činnost. 

Art. 53. 

Uso legittimo delle armi 

Article 53. 

Lawful use of arms 

Čl. 53. 

Oprávněné použití zbraně 

Ferme le disposizioni contenute 

nei due articoli precedenti, non 

è punibile il pubblico ufficiale 

che, al fine di adempiere un 

dovere del proprio ufficio, fa uso 

ovvero ordina di far uso delle 

armi o di un altro mezzo di 

coazione fisica, quando vi è 

costretto dalla necessità di 

respingere una violenza o di 

vincere una resistenza 

all'autorità e comunque di 

impedire la consumazione dei 

delitti di strage, di naufragio, 

sommersione, disastro aviatorio, 

disastro ferroviario, omicidio 

volontario, rapina a mano 

armata e sequestro di persona. 

Subject to the provisions 

contained in the two preceding 

articles, a public official shall not 

be punishable if, for the purpose 

of performing a duty of his 

office, he uses or orders to use 

of arms or other means of 

physical coercion when he is 

compelled to do so by necessity 

of repelling violence or 

overcoming resistance to 

authority and to prevent 

commission of the crimes of 

massacre, shipwreck, sinking, 

aviation disaster, railway 

disaster, willful homicide, 

armed robbery and false 

imprisonment. 

Aniž by byla dotčena ustanovení 

obou předchozích článků, není 

trestný veřejný činitel, který při 

plnění povinností svého úřadu 

použije nebo nařídí použít zbraň 

nebo jiné prostředky fyzického 

donucení, jestliže je k tomu 

donucen potřebou odrazit násilí 

nebo překonat odpor vůči 

veřejné moci, anebo zamezit 

dokonání trestného činu vraždy, 

ztroskotání lodi, zatopení, 

letecké nehody, železniční 

nehody, úmyslného usmrcení, 

loupeže spáchané se zbraní a 

únosu. 

La stessa disposizione si applica 

a qualsiasi persona che, 

legalmente richiesta dal pubblico 

ufficiale gli presti assistenza. 

The same provision shall apply 

to any person who being legally 

requested to do so by the public 

official, lends him assistance. 

Totéž platí pro každého, kdo 

v souladu právem požádán o 

poskytnutí pomoci veřejným 

činitelem 

La legge determina gli altri casi, 

nei quali è autorizzato l'uso delle 

armi o di un altro mezzo di 

coazione fisica 

The law shall define the other 

cases in which use of arms or 

other means of physical 

coercion is authorized. 

Zákon stanoví další případy, 

v nichž je dovoleno užít zbraň 

nebo jiné prostředky fyzického 

donucení. 

                                                        
358 Vlastní překlad. 
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Art. 54. 

Stato di necessità 

Article 54. 

State of necessity 

Čl. 54. 

Krajní nouze 

Non è punibile chi ha commesso 

il fatto per esservi stato costretto 

dalla necessità di salvare sé od 

altri dal pericolo attuale di un 

danno grave alla persona, 

pericolo da lui non 

volontariamente causato, né 

altrimenti evitabile, sempre che 

il fatto sia proporzionato al 

pericolo. 

Anyone who has committed an 

act having been compelled to do 

so by the necessity of saving 

himself or others from the 

present danger of serious 

personal harm, a danger not 

voluntarily caused by him, nor 

otherwise avoidable, shall not be 

punishable, provided the act is 

proportionate to the danger. 

Není trestný, kdo spáchá čin, 

donucen k tomu potřebou 

ochránit sebe nebo jiné před 

přítomným nebezpečím závažné 

osobní újmy, nebezpečí si 

dobrovolně nepřivodil, 

nebezpečí se nešlo jinak 

vyhnout, za předpokladu, že čin 

je přiměřený nebezpečí. 

Questa disposizione non si 

applica a chi ha un particolare 

dovere giuridico di esporsi al 

pericolo. 

This provision shall not apply to 

one who is under a specific legal 

duty to expose himself to the 

danger. 

Toto ustanovení se nevztahuje 

na osoby, které mají zvláštní 

právní povinnost dané 

nebezpečí snášet. 

La disposizione della prima 

parte di questo articolo si 

applica anche se lo stato di 

necessità è determinato 

dall'altrui minaccia; ma, in tal 

caso, del fatto commesso dalla 

persona minacciata risponde chi 

l'ha costretta a commetterlo. 

The provision of the first 

paragraph of this article shall 

apply as well even if the state of 

necessity is caused by the 

threats of others; but, in that 

case, the one who compelled the 

threatened person to commit 

the act shall be liable for it. 

Ustanovení prvního odstavce 

tohoto článku se užije, i když je 

stav nouze způsoben pohrůžkou 

jiné osoby; ale v tomto případě 

za čin spáchaný donuceným 

odpovídá osoba, která jej ke 

spáchání činu donutila. 

Art. 55. 

Eccesso colposo 

Article 55. 

Negligent excess 

Čl. 55 

Exces z nedbalosti 

Quando, nel commettere alcuno 

dei fatti preveduti dagli articoli 

51, 52, 53 e 54, si eccedono 

colposamente i limiti stabiliti 

dalla legge o dall'ordine 

dell'autorità ovvero imposti 

dalla necessità, si applicano le 

When, in committing any of the 

acts designated in articles 51, 52, 

53 and 54, the limits prescribed 

by law or by the order of the 

authority or imposed by 

necessity are negligently 

exceeded, the provisions of law 

Jsou-li při spáchání některého 

z činů popsaného v článcích 51, 

52, 53 a 54 z nedbalosti 

překročeny meze stanovené 

zákonem nebo nařízením orgánu 

veřejné moci nebo daných 

nutností, použije se ustanovení 
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disposizioni concernenti i delitti 

colposi, se il fatto è preveduto 

dalla legge come delitto colposo. 

relating to crimes of negligence 

shall apply, if the act is 

designated by law as a crime of 

negligence. 

o nedbalostním trestném činu, 

jde-li o čin, které zákon označuje 

za nedbalostní trestný čin. 

Kanada 

Trestní zákoník (KTZ) 

Část I – Obecná ustanovení. 

Contrainte par menaces 

17 

Compulsion by threats 

17 

Donucení pohrůžkami 

§ 17 

Une personne qui commet une 

infraction, sous l’effet de la 

contrainte exercée par des 

menaces de mort immédiate ou 

de lésions corporelles de la part 

d’une personne présente 

lorsque l’infraction est 

commise, est excusée d’avoir 

commis l’infraction si elle croit 

que les menaces seront mises à 

exécution et si elle ne participe à 

aucun complot ou aucune 

association par laquelle elle est 

soumise à la contrainte. 

Toutefois, le présent article ne 

s’applique pas si l’infraction 

commise est la haute trahison ou 

la trahison, le meurtre, la 

piraterie, la tentative de 

meurtre, l’agression sexuelle, 

l’agression sexuelle armée, 

menaces à une tierce personne 

A person who commits an 

offence under compulsion by 

threats of immediate death or 

bodily harm from a person who 

is present when the offence is 

committed is excused for 

committing the offence if the 

person believes that the threats 

will be carried out and if the 

person is not a party to a 

conspiracy or association 

whereby the person is subject to 

compulsion, but this section 

does not apply where the 

offence that is committed is high 

treason or treason, murder, 

piracy, attempted murder, 

sexual assault, sexual assault 

with a weapon, threats to a third 

party or causing bodily harm, 

aggravated sexual assault, 

forcible abduction, hostage 

Kdo spáchá trestný čin donucen 

pohrůžkami bezprostřední smrti 

nebo újmy na zdraví od osoby, 

která je přítomna v okamžiku, 

kdy je trestný čin spáchán, je 

omluven ze spáchání daného 

trestného činu, jestliže věřil, že 

pohrůžka bude splněna, a není 

účasten na zločinném spolčení 

nebo na sdružení, jehož 

pohrůžce čelí, ale ustanovení 

tohoto paragrafu se nepoužije 

v případě spáchání trestného 

činu velezrady nebo vlastizrady, 

vraždy, pirátství, pokusu vraždy, 

sexuálního napadení, sexuálního 

napadení se zbraní, vyhrožování 

třetí osobě nebo se způsobením 

újmy na zdraví, kvalifikovaného 

sexuálního napadení, násilného 

únosu, braní rukojmích, 

loupeže, napadení se zbraní 
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ou infliction de lésions 

corporelles, l’agression sexuelle 

grave, le rapt, la prise d’otage, le 

vol qualifié, l’agression armée 

ou infliction de lésions 

corporelles, les voies de fait 

graves, l’infliction illégale de 

lésions corporelles, le crime 

d’incendie ou l’une des 

infractions visées aux articles 

280 à 283 (enlèvement et 

séquestration d’une jeune 

personne). 

taking, robbery, assault with a 

weapon or causing bodily harm, 

aggravated assault, unlawfully 

causing bodily harm, arson or an 

offence under sections 280 to 

283 (abduction and detention of 

young persons). 

nebo se způsobení újmy na 

zdraví, kvalifikovaného 

napadení, protiprávního 

způsobení újmy na zdraví, 

žhářství nebo trestného činu dle 

§ 282 až 283 (únosu a zbavení 

osobní svobody mladých osob). 

Contrainte d’un conjoint 

18 

Compulsion of spouse 

18 

Donucení manžela 

§ 18 

Il n’y a aucune présomption 

qu’une personne mariée 

commettant une infraction agit 

ainsi par contrainte du seul fait 

qu’elle la commet en présence 

de son conjoint. 

No presumption arises that a 

married person who commits an 

offence does so under 

compulsion by reason only that 

the offence is committed in the 

presence of the spouse of that 

married person. 

Nemá se za to, že čin spáchaný 

sezdanou osobou byl spáchán 

pod nátlakem (donucením), jen 

proto, že spáchání činu byl 

přítomen manžel sezdané osoby. 

Obrana osoby. 

Défense — emploi ou menace 

d’emploi de la force 

34 

Defence – use or threat of 

force 

34 

Obrana – užití síly nebo 

pohrůžka silou 

§ 34 

(1) N’est pas coupable d’une 

infraction la personne qui, à la 

fois : 

(1) A person is not guilty of an 

offence if 

(1) Není vinen trestným činem, 

kdo 

a) croit, pour des motifs 

raisonnables, que la force est 

employée contre elle ou une 

(a) they believe on reasonable 

grounds that force is being 

used against them or another 

(a) má rozumných důvodů za 

to, že je proti němu nebo 
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autre personne ou qu’on 

menace de l’employer contre 

elle ou une autre personne; 

person or that a threat of 

force is being made against 

them or another person; 

jinému užita síla nebo 

učiněna hrozba silou; 

b) commet l’acte constituant 

l’infraction dans le but de se 

défendre ou de se protéger — 

ou de défendre ou de 

protéger une autre personne 

— contre l’emploi ou la 

menace d’emploi de la force; 

(b) the act that constitutes 

the offence is committed for 

the purpose of defending or 

protecting themselves or the 

other person from that use or 

threat of force; and 

(b) se dopustí jednání 

zakládající trestný čin, aby 

ubránil nebo ochránil sebe 

nebo jiného před použitím 

síly nebo hrozby silou; a 

c) agit de façon raisonnable 

dans les circonstances. 

(c) the act committed is 

reasonable in the 

circumstances. 

(c) jedná rozumně za daných 

okolností. 

Facteurs Factors Faktory 

(2) Pour décider si la personne a 

agi de façon raisonnable dans les 

circonstances, le tribunal tient 

compte des faits pertinents dans 

la situation personnelle de la 

personne et celle des autres 

parties, de même que des faits 

pertinents de l’acte, ce qui 

comprend notamment les 

facteurs suivants : 

(2) In determining whether the 

act committed is reasonable in 

the circumstances, the court 

shall consider the relevant 

circumstances of the person, the 

other parties and the act, 

including, but not limited to, the 

following factors: 

(2) Při rozhodování o tom, zda 

osoba jednala rozumně za 

daných okolností, vezme soud 

v úvahu relevantní okolnosti 

týkající se dané osoby, ostatních 

zúčastněných osob a činu, 

včetně zejména následujících 

faktorů: 

a) la nature de la force ou de 

la menace; 

(a) the nature of the force or 

threat; 

(a) povahy síly nebo hrozby; 

b) la mesure dans laquelle 

l’emploi de la force était 

imminent et l’existence 

d’autres moyens pour parer à 

son emploi éventuel; 

(b) the extent to which the 

use of force was imminent 

and whether there were other 

means available to respond to 

the potential use of force; 

(b) míry, v jaké použití síly 

bezprostředně hrozilo, a 

existenci jiných dostupných 

prostředků, kterými bylo 

možno reagovat na možné 

použití síly; 

c) le rôle joué par la personne 

lors de l’incident; 

(c) the person’s role in the 

incident; 

(c) role dané osoby 

v incidentu; 
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d) la question de savoir si les 

parties en cause ont utilisé ou 

menacé d’utiliser une arme; 

(d) whether any party to the 

incident used or threatened 

to use a weapon; 

(d) okolnosti, zda kterákoli ze 

stran incidentu použila zbraň 

nebo jejím použitím hrozila; 

e) la taille, l’âge, le sexe et les 

capacités physiques des 

parties en cause; 

(e) the size, age, gender and 

physical capabilities of the 

parties to the incident; 

(e) velikosti, věku, pohlaví a 

fyzických schopností stran 

incidentu; 

f) la nature, la durée et 

l’historique des rapports 

entre les parties en cause, 

notamment tout emploi ou 

toute menace d’emploi de la 

force avant l’incident, ainsi 

que la nature de cette force 

ou de cette menace; 

(f) the nature, duration and 

history of any relationship 

between the parties to the 

incident, including any prior 

use or threat of force and the 

nature of that force or threat; 

(f) povahy, doby trvání a 

historie vztahů mezi stranami 

incidentu, včetně jakéhokoli 

předchozího použití síly nebo 

hrozby silou a povahy této 

síly nebo hrozby; 

f.1) l’historique des 

interactions ou 

communications entre les 

parties en cause; 

(f.1) any history of interaction 

or communication between 

the parties to the incident; 

(f.1) historie interakcí nebo 

komunikace mezi stranami 

incidentu;  

g) la nature et la 

proportionnalité de la 

réaction de la personne à 

l’emploi ou à la menace 

d’emploi de la force; 

(g) the nature and 

proportionality of the 

person’s response to the use 

or threat of force; and 

(g) povahy a přiměřenosti 

reakce osoby na užití síly 

nebo hrozby jejího použití; a 

h) la question de savoir si la 

personne a agi en réaction à 

un emploi ou à une menace 

d’emploi de la force qu’elle 

savait légitime. 

(h) whether the act 

committed was in response to 

a use or threat of force that 

the person knew was lawful. 

(h) okolnosti, zda osoba 

jednala v reakci na užití síly 

nebo hrozbu silou, o nichž 

věděla, že byly v souladu 

s právem. 

Exception No defence Výjimka 

(3) Le paragraphe (1) ne 

s’applique pas si une personne 

emploie ou menace d’employer 

la force en vue d’accomplir un 

acte qu’elle a l’obligation ou 

(3) Subsection (1) does not 

apply if the force is used or 

threatened by another person 

for the purpose of doing 

something that they are required 

(3) Ustanovení odstavce 1 se 

nepoužije, užila-li jiná osoba síly 

nebo hrozbu silou, aby učinila 

něčeho, co je právem přikázáno 

nebo dovoleno při prosazení 
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l’autorisation légale d’accomplir 

pour l’exécution ou le contrôle 

d’application de la loi, sauf si 

l’auteur de l’acte constituant 

l’infraction croit, pour des 

motifs raisonnables, qu’elle 

n’agit pas de façon légitime. 

or authorized by law to do in the 

administration or enforcement 

of the law, unless the person 

who commits the act that 

constitutes the offence believes 

on reasonable grounds that the 

other person is acting 

unlawfully. 

nebo vynucení práva, ledaže 

osoba, která se dopustila jednání 

zákládající trestný čin, 

z rozumných důvodů věří, že 

jiná osoba jedná protiprávně.  

Obrana majetku. 

Défense des biens 

35 

Defence – property 

35 

Obrana majetku 

§ 35 

(1) N’est pas coupable d’une 

infraction la personne qui, à la 

fois : 

(1) A person is not guilty of an 

offence if 

(1) Není vinen trestným činem, 

kdo 

a) croit, pour des motifs 

raisonnables, qu’elle a la 

possession paisible d’un bien 

ou agit sous l’autorité d’une 

personne — ou prête 

légalement main-forte à une 

personne — dont elle croit, 

pour des motifs raisonnables, 

qu’elle a la possession 

paisible d’un bien; 

(a) they either believe on 

reasonable grounds that they 

are in peaceable possession of 

property or are acting under 

the authority of, or lawfully 

assisting, a person whom they 

believe on reasonable 

grounds is in peaceable 

possession of property; 

(a) buď z rozumných důvodů 

věří, že poklidně drží 

majetek, nebo jedná 

z pověření osoby, která 

z rozumných důvodů věří, že 

poklidně druží majetek, nebo 

takové osobě v souladu s 

právem pomáhá; 

b) croit, pour des motifs 

raisonnables, qu’une autre 

personne, selon le cas : 

(b) they believe on reasonable 

grounds that another person 

(b) věří z rozumných důvodů, 

že jiný 

(i) sans en avoir 

légalement le droit, est sur 

le point ou est en train 

d’entrer dans ou sur ce 

bien ou y est entrée, 

(i) is about to enter, is 

entering or has entered the 

property without being 

entitled by law to do so, 

(i) se chystá vstoupit, 

vstupuje nebo vstoupil do 

onoho majetku bez 

zákonného oprávnění, 
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(ii) est sur le point, est en 

train ou vient de le 

prendre, 

(ii) is about to take the 

property, is doing so or has 

just done so, or 

(ii) se chystá vzít si onen 

majetek, již tak činí nebo 

tak učinil nebo 

(iii) est sur le point ou est 

en train de l’endommager, 

de le détruire ou de le 

rendre inopérant; 

(iii) is about to damage or 

destroy the property, or 

make it inoperative, or is 

doing so; 

(iii) se chystá poškodit 

nebo zničit onen majetek 

či jej učinit nepoužitelným 

nebo tak již činí; 

c) commet l’acte constituant 

l’infraction dans le but, selon 

le cas : 

(c) the act that constitutes 

the offence is committed for 

the purpose of 

(c) jedná způsobem 

zakládajícím trestný čin, 

proto aby 

(i) soit d’empêcher l’autre 

personne d’entrer dans ou 

sur le bien, soit de l’en 

expulser, 

(i) preventing the other 

person from entering the 

property, or removing that 

person from the property, 

or 

(i) zabránil jinému 

vstoupit do onoho majetku 

nebo aby jej z onoho 

majetku vypudil; 

(ii) soit d’empêcher 

l’autre personne de 

l’enlever, de 

l’endommager, de le 

détruire ou de le rendre 

inopérant, soit de le 

reprendre; 

(ii) preventing the other 

person from taking, 

damaging or destroying 

the property or from 

making it inoperative, or 

retaking the property from 

that person; and 

(ii) zabránil jinému vzít si, 

poškodit, zničit či učinit 

nepoužitelným onen 

majetek, anebo si onen 

majetek on něj vzal zpět; a 

d) agit de façon raisonnable 

dans les circonstances. 

(d) the act committed is 

reasonable in the 

circumstances. 

(d) jedná rozumně za 

daných okolností. 

Exception No defence Výjimka 

(2) Le paragraphe (1) ne 

s’applique pas si la personne qui 

croit, pour des motifs 

raisonnables, avoir la possession 

paisible du bien — ou celle que 

l’on croit, pour des motifs 

raisonnables, en avoir la 

possession paisible —, 

(2) Subsection (1) does not 

apply if the person who believes 

on reasonable grounds that they 

are, or who is believed on 

reasonable grounds to be, in 

peaceable possession of the 

property does not have a claim 

of right to it and the other 

(2) Ustanovení odstavce 1 se 

nepoužije na toho, kdo má 

z rozumných důvodů za to nebo 

o kom se má z rozumných 

důvodů za to, že poklidně drží 

majetek, nemaje však na něj 

nárok a tento majetek je podle 
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n’invoque pas de droit sur le 

bien et que l’autre personne a 

légalement droit à sa possession. 

person is entitled to its 

possession by law. 

práva oprávněna držet jiná 

osoba. 

Exception No defence Výjimka 

3) Le paragraphe (1) ne 

s’applique pas si l’autre 

personne accomplit un acte 

qu’elle a l’obligation ou 

l’autorisation légale d’accomplir 

pour l’exécution ou le contrôle 

d’application de la loi, sauf si 

l’auteur de l’acte constituant 

l’infraction croit, pour des 

motifs raisonnables, qu’elle 

n’agit pas de façon légitime. 

(3) Subsection (1) does not 

apply if the other person is 

doing something that they are 

required or authorized by law to 

do in the administration or 

enforcement of the law, unless 

the person who commits the act 

that constitutes the offence 

believes on reasonable grounds 

that the other person is acting 

unlawfully. 

(3) Ustanovení odstavce 1 se 

nepoužije, jedná-li jiná osoba 

způsobem, který je právem 

přikázaný nebo dovolený při 

prosazení nebo vynucení práva, 

ledaže ten, kdo se dopustil 

jednání zákládající trestný čin, 

má z rozumných důvodů za to, 

že jiná osoba jedná protiprávně. 

Maďarsko 

Trestní zákoník (MTZ) 

Obecná část.  

Hlava IV – Důvody vyloučení nebo zmírnění trestní odpovědnosti. 

15. § § 15359 § 15 

Az elkövető büntethetőségét, 

illetve a cselekmény 

büntetendőségét kizárja vagy 

korlátozza: 

a) a gyermekkor, 

b) a kóros elmeállapot, 

c) a kényszer és a fenyegetés, 

The perpetrator may be totally 

or partially exempted from 

criminal responsibility, or an act 

may be fully or partly exempted 

from criminalization on the 

following grounds: 

Trestnost pachatele nebo činu 

vylučuje nebo omezuje: 

a) dětství; 

b) duševní porucha; 

c) donucen a hrozba; 

d) omyl; 

e) legitimní obrana; 

                                                        
359 Anglický překlad z internetových stránek Refworld, spravovaných Úřadem Vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky. Dostupný z: http://www.refworld.org/docid/4c358dd22.html (cit. 2016-08-06). 

http://www.refworld.org/docid/4c358dd22.html
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d) a tévedés, 

e) a jogos védelem, 

f) a végszükség, 

g) a jogszabály engedélye, 

h) a törvényben 

meghatározott egyéb ok. 

a) being below the age of 

criminal responsibility; 

b) insanity; 

c) coercion and threat; 

d) mistake; 

e) justifiable defense; 

f) means of last resort; 

g) statutory authorization; 

h) other grounds defined by 

law. 

f) krajní nouze; 

g) zákonné zmocnění; 

h) jiná okolnost vymezená 

zákonem. 

A kényszer és a fenyegetés 

19. § 

Coercion and Threat 

§ 19 

Donucení a hrozba 

§ 19 

(1) Nem büntethető, aki a 

büntetendő cselekményt olyan 

kényszer vagy fenyegetés hatása 

alatt követi el, amely miatt 

képtelen az akaratának 

megfelelő magatartásra. 

(1) Any person who has 

committed a criminal act under 

undue influence by coercion or 

threat, depriving him of the 

capacity to act according to his 

own free will shall not be 

prosecuted. 

(1) Není trestný ten, kdo spáchá 

trestný čin pod donucením nebo 

hrozbou, v jejichž důsledku 

nemůže projevit svou skutečnou 

vůli. 

(2) A büntetés korlátlanul 

enyhíthető, ha a kényszer vagy a 

fenyegetés a bűncselekmény 

elkövetőjét korlátozza az 

akaratának megfelelő 

magatartásban. 

(2) The penalty may be reduced 

without limitation if the 

coercion or threat deprives the 

perpetrator of the capacity to act 

according to his own free will. 

(2) Trest může být bez omezení 

zmírněn, jestliže donucení nebo 

hrozba omezovaly pachatele 

v projevu jeho skutečné vůle. 

A jogos védelem 

21. § 

Justifiable Defense 

§ 21 

Legitimní obrana 

§ 21 

Nem büntetendő annak a 

cselekménye, aki a saját, illetve a 

mások személye vagy javai elleni 

jogtalan támadás megelőzése 

céljából telepített, az élet 

kioltására nem alkalmas védelmi 

Any person who uses such 

means of defense, which are not 

recognized as a deadly weapon, 

installed for his own protection 

and/or for the protection of 

others against the peril with 

Není trestný takový čin, kterým 

někdo způsobí zranění původci 

bezprávného útoku ochranným 

zařízením, které předem 

instaloval na ochranu před 

bezprávným útokem namířeným 
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eszközzel a jogtalan támadónak 

sérelmet okoz, feltéve, hogy a 

védekező mindent megtett, ami 

az adott helyzetben elvárható 

annak érdekében, hogy az általa 

telepített védelmi eszköz ne 

okozzon sérelmet. 

which he is threatened in the 

event of an unlawful attack shall 

not be prosecuted for the injury 

the aggressor sustained in 

consequence, provided that the 

person on the defensive has 

done everything within his 

power to avoid the injury. 

proti jeho osobě či majetku nebo 

proti osobě či majetku jiného a 

které není způsobilé způsobit 

smrt, za předpokladu, že 

obránce učinil vše, co lze po 

něm v dané situaci požadovat, 

aby ke zranění způsobenému 

ochranným zařízením nedošlo. 

22. § § 22 § 22 

(1) Nem büntetendő az a 

cselekmény, amely a saját, 

illetve más vagy mások 

személye, javai vagy a közérdek 

ellen intézett, illetve ezeket 

közvetlenül fenyegető jogtalan 

támadás elhárításához 

szükséges. 

(1) No penalty shall be imposed 

upon a person for any action 

that is necessary to prevent an 

unlawful attack against his 

person or his property, or 

against the person or property of 

others, against the public 

interest, or an unlawful attack 

posing a direct threat in respect 

thereof. 

(1) Není trestným takový čin, 

který je nutný k tomu, aby 

někdo odvrátil bezprávný útok 

namířený proti jeho osobě či 

majetku, proti osobě či majetku 

jiného nebo proti veřejnému 

zájmu anebo přímou hrozbu 

takového útoku. 

(2) A jogtalan támadást úgy kell 

tekinteni, mintha az a védekező 

életének kioltására is irányult 

volna, ha 

a) azt személy ellen 

aa) éjjel, 

ab) fegyveresen, 

ac) felfegyverkezve vagy 

ad) csoportosan 

követik el, 

b) az a lakásba 

ba) éjjel, 

bb) fegyveresen, 

bc) felfegyverkezve vagy 

bd) csoportosan 

(2) The unlawful attack shall be 

construed to pose an imminent 

danger of death if committed: 

a) against a person 

aa) at night, 

ab) by displaying a deadly 

weapon, 

ac) by carrying a deadly 

weapon, or 

ad) in a gang; 

b) by way of intrusion into 

the victim’s home 

ba) at night, 

bb) by displaying a deadly 

weapon, 

(2) Bezprávný útok se považuje 

za útok namířený proti životu, 

jestliže  

a) je spáchán proti osobě 

aa) v noci, 

ab) se smrtící zbraní, 

ac) za použití smrtící 

zbraně, 

ad) ve skupině, 

b) jde o bezprávné vniknutí 

do obydlí 

ba) v noci, 

bb) se smrtící zbraní, 

bc) za použití smrtící 

zbraně, 
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történő jogtalan behatolás, 

vagy 

c) az a lakáshoz tartozó 

bekerített helyre fegyveresen 

történő jogtalan behatolás. 

bc) by carrying a deadly 

weapon, or 

bd) in a gang; 

or 

c) by way of illegal and armed 

intrusion into the fenced area 

of a home. 

bd) ve skupině, nebo 

c) jde o bezprávné vniknutí se 

zbraní do oploceného 

prostoru přináležejícího 

k obydlí. 

(3) Nem büntethető, aki az 

elhárítás szükséges mértékét 

ijedtségből vagy menthető 

felindulásból lépi túl. 

(3) Any person who exceeds the 

reasonable force of self-defense 

due to shock or justifiable 

aggravation shall not be 

prosecuted. 

(3) Není trestný ten, kdo 

překročí míru nutné obrany ze 

strachu nebo omluvitelného 

hnutí mysli. 

(4) A megtámadott nem köteles 

kitérni a jogtalan támadás elől. 

(4) The person assaulted shall 

not be liable to take evasive 

action so as to avoid the 

unlawful attack. 

(4) Napadený není povinen se 

bezprávnému útoku vyhnout. 

A végszükség 

23. § 

Means of Last Resort 

§ 23 

Krajní nouze 

§ 23 

(1) Nem büntetendő annak a 

cselekménye, aki saját, illetve 

más személyét vagy javait 

közvetlen és másként el nem 

hárítható veszélyből menti, vagy 

a közérdek védelme érdekében 

így jár el, feltéve, hogy a 

cselekmény nem okoz nagyobb 

sérelmet, mint amelynek 

elhárítására törekedett. 

(1) Any person who engages in 

conduct to save his own person 

or property or the person or 

property of others from an 

imminent danger that cannot 

otherwise be prevented, or acts 

so in the defense of the public 

interest shall not be prosecuted, 

provided that the harm caused 

by the act does not exceed the 

peril with which he was 

threatened. 

(1) Není trestným takový čin, 

kterého se někdo dopustí, aby 

před bezprostředním a jinak 

neodvratitelným nebezpečím 

ochránil svou osobu či majetek, 

osobu či majetek jiného nebo 

veřejný zájem, jestliže čin 

nezpůsobil závažnější následek, 

než jaký měl odvrátit. 

(2) Nem büntethető, aki azért 

okoz nagyobb sérelmet, mint 

amelynek elhárítására 

törekedett, mert ijedtségből 

(2) No penalty shall be imposed 

upon a person who causes harm 

of the same or greater extent 

than the one for the prevention 

(2) Není trestný ten, kdo 

způsobil stejný nebo závažnější 

následek, než jaký usiloval 

odvrátit, jestliže v důsledku 
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vagy menthető felindulásból 

nem ismeri fel a sérelem 

nagyságát. 

of which he made efforts for he 

was unable to recognize the 

magnitude of the harm due to 

shock or justifiable aggravation. 

strachu nebo omluvitelného 

hnutí mysli nebyl schopen 

rozpoznat rozsah takového 

následku. 

(3) Nem állapítható meg 

végszükség annak javára, akinek 

a veszély előidézése felróható, 

vagy akinek a veszély vállalása 

foglalkozásánál fogva 

kötelessége. 

(3) The concept of means of last 

resort shall not apply to any 

person who is responsible for 

the danger or whose 

professional duty includes 

exposure to danger. 

(3) Krajní nouze nesvědčí tomu, 

kdo nebezpečí vyvolal nebo 

jehož povinností vyplývající 

z jeho zaměstnání bylo 

nebezpečí snášet. 

A jogszabály engedélye 

24. § 

Statutory Authorization 

§ 24 

Zákonné zmocnění 

§ 24 

Nem büntetendő az a 

cselekmény, amelyet jogszabály 

megenged, vagy büntetlennek 

nyilvánít. 

An act that is authorized by law 

or that is exempted from 

punishment by law shall not be 

criminalized. 

Není trestným takový čin, který 

právo dovoluje nebo u něhož 

vylučuje trestnost. 

Nizozemsko 

Trestní zákoník (NizTZ) 

Kniha první – Obecná ustanovení. 

Hlava III. – Vyloučení a zvýšení trestnosti. 

Artikel 40 Art. 40360 Čl. 40 [Vyšší moc] 

Niet strafbaar is hij die een feit 

begaat waartoe hij door 

overmacht is gedrongen. 

Anyone who has committed an 

act through accident or force 

majeure shall not be punishable. 

Osoba, která spáchala trestný 

čin, k němuž byla donucena 

vyšší mocí, není trestně 

odpovědná. 

                                                        
360 Anglický překlad z internetových stránek Evropské justiční vzdělávací sítě. Dostupný z: 

http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf 

(cit. 2016-11-26). 

http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf
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Artikel 41 Art. 41361 Čl. 41 [Nutná obrana] 

1 Niet strafbaar is hij die een feit 

begaat, geboden door de 

noodzakelijke verdediging van 

eigen of eens anders lijf, 

eerbaarheid of goed tegen 

ogenblikkelijke, 

wederrechtelijke aanranding. 

1. A person who commits an 

offence is not criminally liable 

where this is required for the 

necessary defence of his person 

or the person of another, or his 

or another person’s integrity or 

property, against an immediate, 

unlawful attack. 

(1) Není trestný, kdo spáchal čin 

potřebný k nutné obraně 

k ochraně vlastního či cizího 

těla, cudnosti, nebo majetku 

před okamžitým, protiprávním 

útokem. 

2 Niet strafbaar is de 

overschrijding van de grenzen 

van noodzakelijke verdediging, 

indien zij het onmiddellijk 

gevolg is geweest van een hevige 

gemoedsbeweging, door de 

aanranding veroorzaakt. 

2. A person exceeding the limits 

of a necessary defence is not 

criminally liable, where such 

excess directly resulted from a 

strong emotion brought about by 

the attack. 

(2) Překročení mezí nutné 

obrany není trestné, jestliže bylo 

bezprostředním důsledkem 

silného pohnutí mysli 

způsobeného útokem. 

Artikel 42 Art. 42 Čl. 26 [Právní předpis] 

Niet strafbaar is hij die een feit 

begaat ter uitvoering van een 

wettelijk voorschrift. 

Any person who commits an 

offence in carrying out a 

statutory requirement shall not 

be criminally liable. 

Osoba, která spáchá trestný čin 

z výkonu zákonného předpisu, 

není trestně odpovědná. 

Artikel 43 Art. 43 Čl. 43 [Úřední nařízení] 

1 Niet strafbaar is hij die een feit 

begaat ter uitvoering van een 

ambtelijk bevel, gegeven door 

het daartoe bevoegde gezag. 

1. Any person who commits an 

offence in carrying out an official 

order issued by the proper 

authority shall not be criminally 

liable. 

(1) Osoba, která spáchala trestný 

čin z výkonu úředního nařízení 

vydaného k tomu příslušným 

orgánem, není trestně 

odpovědná. 

2 Een onbevoegd gegeven 

ambtelijk bevel heft de 

strafbaarheid niet op, tenzij het 

2. Any person who carries out 

an official order issued without 

proper authority shall not be 

(2) Neoprávněně vydané úřední 

nařízení zbavuje trestní 

odpovědnosti jen tehdy, bylo-li 

                                                        
361 Dle Gritter (2014). 
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door de ondergeschikte te 

goeder trouw als bevoegd 

gegeven werd beschouwd en de 

nakoming daarvan binnen de 

kring van zijn ondergeschiktheid 

was gelegen. 

exempted from criminal 

liability, unless, acting as a 

subordinate, he believed in good 

faith that the order was issued 

by the proper authority and he 

complied with it in his capacity 

as subordinate. 

podřízeným v dobré víře 

pokládáno za oprávněně vydané 

a jeho splnění spadalo do okruhu 

jeho podřízenosti. 

Polsko 

Trestní zákoník (PTZ) 

Obecná část 

Kapitola I. – Zásady trestní odpovědnosti 

Čl. 1 [Trestní odpovědnost] 

§ 1. Odpowiedzialności karnej 

podlega ten tylko, kto popełnia 

czyn zabroniony pod groźbą 

kary przez ustawę obowiązującą 

w czasie jego popełnienia. 

§ 1. Penal liability shall be 

incurred only by a person who 

commits an act prohibited under 

penalty, by a law in force at the 

time of its commission. 

§ 1. Trestní odpovědnosti 

podléhá pouze ten, kdo spáchá 

čin zakázaný pod hrozbou trestu 

podle zákona účinného v době 

jeho spáchání. 

§ 2. Nie stanowi przestępstwa 

czyn zabroniony, którego 

społeczna szkodliwość jest 

znikoma. 

§ 2. A prohibited act whose 

social consequences is 

insignificant shall not constitute 

an offence. 

§ 2. Zakázaný čin, jehož 

společenská škodlivost je 

nepatrná, není trestným činem. 

§ 3. Nie popełnia przestępstwa 

sprawca czynu zabronionego, 

jeżeli nie można mu przypisać 

winy w czasie czynu. 

§ 3. The perpetrator of an 

prohibited act does not commit 

an offence if guilt cannot be 

attributed to him at the time of 

the commission of the act.  

§ 3. Pachatel zakázaného činu se 

nedopouští trestného činu, 

jestliže mu v době činu není 

možné přičítat vinu. 
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Kapitola I. – Zásady trestní odpovědnosti 

Čl. 25 [Nutná obrana] 

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, 

kto w obronie koniecznej 

odpiera bezpośredni, bezprawny 

zamach na jakiekolwiek dobro 

chronione prawem. 

§ 1. Not committing crime, who 

in necessary defense refutes 

direct unlawful assault on any 

well-being protected by law. 

Whoever in necessary defense 

repels a direct, unlawful attack 

on any legally protected interest, 

does not commit a crime.  

§ 1. Nedopouští se trestného 

činu, kdo v nutné obraně 

odvrací bezprostřední, 

protiprávný útok na jakýkoliv 

právem chráněný zájem. 

§ 2. W razie przekroczenia 

granic obrony koniecznej, w 

szczególności gdy sprawca 

zastosował sposób obrony 

niewspółmierny do 

niebezpieczeństwa zamachu, sąd 

może zastosować nadzwyczajne 

złagodzenie kary, a nawet 

odstąpić od jej wymierzenia. 

§ 2. In the event that the limits 

of necessary defense have been 

exceeded, in particular when the 

perpetrator has used a means of 

defense disproportionate to the 

danger of the attack, the court 

may apply extraordinary 

mitigation of the penalty and 

even renounce its imposition. 

§ 2. V případě překročení hranic 

nutné obrany, zvláště užije-li 

pachatel způsob obrany 

nesouměřitelný s nebezpečností 

útoku, může soud trest 

mimořádně snížit, nebo dokonce 

upustit od jeho uložení. 

§ 3. Nie podlega karze, kto 

przekracza granice obrony 

koniecznej pod wpływem 

strachu lub wzburzenia 

usprawiedliwionych 

okolicznościami zamachu. 

§ 3. Not punishable who exceed 

the limits of self-defense under 

the influence of fear or agitation 

justified by the circumstances of 

the attack. 

§ 3. Nepodléhá trestu ten, kdo 

překročí hranice nutné obrany v 

důsledku strachu nebo rozrušení 

ospravedlněných okolnostmi 

útoku. 

Čl. 26 [Krajní nouze] 

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, 

kto działa w celu uchylenia 

bezpośredniego 

niebezpieczeństwa grożącego 

jakiemukolwiek dobru 

chronionemu prawem, jeżeli 

niebezpieczeństwa nie można 

§ 1. Not committing crime, who 

works for the immediate repeal 

of any danger threatening the 

good protected by law, if the 

danger cannot be otherwise 

avoided, and sacrificed good is 

of less value than saved good. 

(1) Nedopouští se trestného 

činu, kdo jedná s cílem odvrátit 

bezprostřední nebezpečí hrozící 

kterémukoliv právem 

chráněnému zájmu, jestliže se 

nebezpečí není možno vyhnout 

jinak, a zájem obětovaný 
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inaczej uniknąć, a dobro 

poświęcone przedstawia wartość 

niższą od dobra ratowanego. 

představuje nižší hodnotu než 

zájem zachráněný. 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa 

także ten, kto, ratując dobro 

chronione prawem w warunkach 

określonych w § 1, poświęca 

dobro, które nie przedstawia 

wartości oczywiście wyższej od 

dobra ratowanego. 

§ 2. Do not commit this crime 

and who, saving the good 

protected by the conditions set 

out in Section 1, please take a 

good, which of course does not 

represent a value greater than 

the saved good. 

(2) Trestného činu se 

nedopouští také ten, kdo, 

ochraňuje zájem chráněný 

právem za podmínek 

stanovených v odst. 1, obětuje 

zájem, který nepředstavuje 

hodnotu zjevně větší než zájem 

zachráněný. 

§ 3. W razie przekroczenia 

granic stanu wyższej 

konieczności, sąd może 

zastosować nadzwyczajne 

złagodzenie kary, a nawet 

odstąpić od jej wymierzenia. 

§ 3. In the event that the need 

for higher limits of the state, the 

court may use extraordinary 

mitigation of punishment, and 

even withdraw from the 

assessment of it. 

(3) V případě překročení mezí 

krajní nouze, může soud trest 

mimořádně snížit, nebo dokonce 

upustit od jeho uložení. 

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, 

jeżeli sprawca poświęca dobro, 

które ma szczególny obowiązek 

chronić nawet z narażeniem się 

na niebezpieczeństwo osobiste. 

§ 4. Provision of § 2 shall not 

apply if the offender spent the 

good, which has a particular 

duty to protect even with 

exposure to personal danger. 

(4) Ustanovení odst. 2 se 

nepoužije, jestliže pachatel 

obětuje zájem, který má zvláštní 

povinnost chránit i tehdy, 

vystaví-li se osobnímu 

nebezpečí. 

§ 5. Przepisy § 1–3 stosuje się 

odpowiednio w wypadku, gdy z 

ciążących na sprawcy 

obowiązków tylko jeden może 

być spełniony. 

§ 5. The provisions of Section 1-

3 shall apply mutatis mutandis 

in cases where the perpetrator 

of the obligations incumbent 

upon only one can be satisfied. 

(5) Ustanovení odst. 1–3 se 

použije obdobně v případě, kdy 

může být splněna pouze jedna 

z povinností pachateli 

uložených. 
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Rumunsko 

Trestní zákoník (RumTZ) 

Obecná část.  

Titul II – Trestný čin. 

Kapitola I – Obecná ustanovení. 

Articolul 15 

Trăsăturile esențiale ale 

infracțiunii 

Art. 15 

Main features of an offense362 

Čl. 15 

Základní znaky trestného činu 

(1) Infracțiunea este fapta 

prevăzută de legea penală, 

săvârșită cu vinovăție, 

nejustificată și imputabilă 

persoanei care a săvârșit-o. 

(1) An offense is an action 

stipulated by criminal law that 

has been committed under guilt, 

without justification and for the 

commission of which a person 

can be charged. 

(1) Trestný čin je čin vymezený 

trestním zákonem spáchaný 

zaviněně, bez důvodu 

ospravedlnění a přičitatelný 

osobě, která jej spáchala. 

(2) Infracțiunea este singurul 

temei al răspunderii penale. 

(2) An offense is the only basis 

for criminal liability. 

(2) Trestný čin je jediným 

základem trestní odpovědnosti. 

Kapitola II – Důvody ospravedlnění.363 

Articolul 18 

Dispoziții generale 

Art. 18 

General stipulations 

Čl. 18 

Obecná ustanovení 

(1) Nu constituie infracțiune 

fapta prevăzută de legea penală, 

dacă există vreuna dintre 

cauzele justificative prevăzute 

de lege. 

(1) An act stipulated by criminal 

law shall not constitute an 

offense if one of the justifying 

causes stipulated by law applies. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem nezakládá trestný čin, 

je-li dán některý z důvodů 

ospravedlnění stanovených 

zákonem. 

                                                        
362 Anglický překlad z internetových stránek rumunského Ministerstva spravedlnosti. Dostupný 

z: http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/01/Noul-cod-penal-EN.doc (cit. 2016-07-23). 

363 Obsažena jsou ustanovení o legitimní obraně (čl. 19), stavu nouze (čl. 20), výkonu práv a plnění 

povinností (čl. 21) a svolení poškozeného (čl. 22). 

http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/01/Noul-cod-penal-EN.doc
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(2) Efectul cauzelor justificative 

se extinde și asupra 

participanților. 

(2) The effects of justifying 

causes extend to the other 

participants in the act. 

(2) Účinek důvodů 

ospravedlnění se vztahuje i na 

účastníky. 

Articolul 19 

Legitima apărare 

Art. 19 

Legitimate defense 

Čl. 19 

Legitimní obrana 

(1) Este justificată fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită în legitimă apărare. 

(1) An act stipulated by criminal 

law is justified when committed 

in legitimate defense. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem je ospravedlněn, 

jestliže je spáchán v legitimní 

obraně. 

(2) Este în legitimă apărare 

persoana care săvârșește fapta 

pentru a înlătura un atac 

material, direct, imediat și 

injust, care pune în pericol 

persoana sa, a altuia, drepturile 

acestora sau un interes general, 

dacă apărarea este proporțională 

cu gravitatea atacului. 

(2) A person is in legitimate 

defense when committing an act 

to remove a material direct, 

immediate and unjust attack 

that endangers their own 

person, or another person, their 

rights or a general interest, if the 

defense is proportional with the 

seriousness of the attack. 

(2) V legitimní obraně jedná 

osoba, která se dopustí činu, aby 

odvrátila hmotný, 

bezprostřední,  okamžitý a 

neospravedlněný útok, který 

ohrožuje tuto nebo jinou osobu, 

jejich práva nebo obecný zájem, 

je-li obrana přiměřená 

závažnosti útoku. 

(3) Se prezumă a fi în legitimă 

apărare, în condițiile alin. (2), 

acela care comite fapta pentru a 

respinge pătrunderea unei 

persoane într-o locuință, 

încăpere, dependința sau loc 

împrejmuit ținând de aceasta, 

fără drept, prin violență, 

viclenie, efracție sau alte 

asemenea modalități nelegale ori 

în timpul nopții. 

(3) A person is presumed to 

have been in legitimate defense 

as defined by par. (2) when they 

committed an act so as to repel 

an individual having entered a 

domicile, room, annex or 

enclosed structure appertaining 

to such domicile, without any 

right to do so, by violence, 

deception, breaking in, or other 

such unlawful procedure, or 

during the night. 

(3) Má se za to, že v legitimní 

obraně dle odst. (2) jedná ten, 

kdo se dopustí činu, aby odvrátil 

vniknutí osoby do obydlí, 

místnosti, příslušenství nebo 

uzavřeného prostoru, který je 

obklopuje, nezákonně, násilím, 

lstí, vloupáním nebo jinými 

obdobnými nezákonnými 

způsoby nebo v průběhu noci. 
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Articolul 20 

Starea de necesitate 

Art. 20 

State of necessity 

Čl. 20 

Stav nouze 

(1) Este justificată fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită în stare de necesitate. 

(1) An act stipulated by criminal 

law is justified when committed 

in a state of necessity. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem je ospravedlněn, 

jestliže je spáchán ve stavu 

nouze. 

(2) Este în stare de necesitate 

persoana care săvârșește fapta 

pentru a salva de la un pericol 

imediat și care nu putea fi 

înlăturat altfel viața, integritatea 

corporală sau sănătatea sa ori a 

altei persoane sau un bun 

important al său ori al altei 

persoane sau un interes general, 

dacă urmările faptei nu sunt 

vădit mai grave decât cele care s-

ar fi putut produce în cazul în 

care pericolul nu era înlăturat. 

(2) A person is deemed to be in 

a state of necessity when they 

commit an act in order to save 

life, bodily integrity or health of 

their own person or another’s 

from an immediate threat which 

cannot be removed otherwise; 

the same applies for saving an 

important asset of their own or 

another person’s or a general 

interest. This principle applies if 

the consequences of the act are 

not clearly more serious than 

those that would have occurred 

in case the threat was not 

removed. 

(2) Ve stavu nouze jedná osoba, 

která se dopustí činu, aby 

uchránila před bezprostředním 

nebezpečím, které nemohlo být 

odvráceno jinak, život, tělesnou 

integritu nebo zdraví své či jiné 

osoby nebo významný majetek 

svůj či jiné osoby nebo obecný 

zájem, nejsou-li následky činu 

zřejmě závažnější než ty, které 

mohly nastat, kdyby nebezpečí 

nebylo odvráceno. 

Articolul 21 

Exercitarea unui drept sau 

îndeplinirea unei obligații 

Art. 21 

Exercising a right 

or meeting an obligation 

Čl. 21 

Výkon práva nebo 

plnění povinnosti 

(1) Este justificată fapta 

prevăzută de legea penală 

constând în exercitarea unui 

drept recunoscut de lege sau în 

îndeplinirea unei obligații 

impuse de lege, cu respectarea 

condițiilor și limitelor prevăzute 

de aceasta. 

(1) An act stipulated by criminal 

law is justified when committed 

in the exercise of a right granted 

by law or of an obligation 

mandated by law, in compliance 

with the conditions and 

limitations stipulated by law. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem je ospravedlněn, 

jestliže představuje výkon práva 

uznaného zákonem nebo plnění 

povinnosti uložené zákonem, 

jsou-li splněny podmínky a 

dodrženy meze stanovené 

takovým zákonem. 
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(2) Este de asemenea justificată 

fapta prevăzută de legea penală 

constând în îndeplinirea unei 

obligații impuse de autoritatea 

competentă, în forma prevăzută 

de lege, dacă aceasta nu este în 

mod vădit ilegală. 

(2) An act stipulated by criminal 

law is justified when committed 

in complying with an obligation 

mandated by a jurisdictional 

authority, in the form stipulated 

by law, if the act is not visibly 

illegal. 

(2) Čin vymezený trestným 

zákonem je ospravedlněn také, 

jestliže představuje plnění 

povinnosti uložené příslušným 

orgánem, ve formě stanovené 

zákonem, ledaže je zjevně 

protiprávní. 

Kapitola II – Důvody nepřičitatelnosti.364 

Articolul 23 

Dispoziții generale 

Art. 23 

General stipulations 

Čl. 23 

Obecná ustanovení 

(1) Nu constituie infracțiune 

fapta prevăzută de legea penală, 

dacă a fost comisă în condițiile 

vreuneia dintre cauzele de 

neimputabilitate. 

(1) An act stipulated by criminal 

law does not constitute an 

offense when committed in the 

conditions of one of the causes 

of non-imputability. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem nezakládá trestný čin, 

byl-li spáchán za podmínek 

některého důvodu 

nepřičitatelnosti.  

(2) Efectul cauzelor de 

neimputabilitate nu se extinde 

asupra participanților, cu 

excepția cazului fortuit. 

(2) The effect of causes of non-

imputability does not extend to 

participants in the act, except 

for fortuitous participants. 

(2) Účinek důvodů 

nepřičitatelnosti se nevztahuje 

na účastníky, s výjimkou 

náhodné události. 

Articolul 24 

Constrângerea fizică 

Art. 24 

Physical constraint 

Čl. 24 

Fyzické donucení 

Nu este imputabilă fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită din cauza unei 

constrângeri fizice căreia 

făptuitorul nu i-a putut rezista. 

An act stipulated by criminal 

law does not carry imputability 

when committed as a result of 

physical constraint which the 

perpetrator was unable to 

withstand. 

Čin vymezený trestním 

zákonem není přičitatelný, 

jestliže byl spáchán v důsledku 

fyzického donucení, kterému 

pachatel nemohl vzdorovat. 

                                                        
364 Obsažena jsou ustanovení o fyzickém donucení (čl. 24), psychickém donucení (čl. 25), nepřičita-

telném excesu (čl. 26), nedostatku věku (čl. 27), nepříčetnosti (čl. 28), nezaviněné intoxikaci (čl. 29), omylu 

(čl. 30) a náhodné události (čl. 31). 
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Articolul 25 

Constrângerea morală 

Art. 25 

Moral constraint 

Čl. 25 

Morální donucení 

Nu este imputabilă fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită din cauza unei 

constrângeri morale, exercitată 

prin amenințare cu un pericol 

grav pentru persoana 

făptuitorului ori a altuia și care 

nu putea fi înlăturat în alt mod. 

An act stipulated by criminal 

law does not carry imputability 

when committed as a result of 

moral constraint, exercised by 

threatening grave danger of the 

person of the perpetrator or 

another person and which 

cannot be removed in any other 

way. 

Čin vymezený trestním 

zákonem není přičitatelný, 

jestliže byl spáchán v důsledku 

morálního donucení 

vykonaného prostřednictvím 

pohrůžky závažným nebezpečím 

pachateli nebo jiné osobě, které 

nelze jinak odstranit. 

Articolul 26 

Excesul neimputabil 

Art. 26 

Non-accountable 

excessiveness 

Čl. 26 

Nepřičitatelný exces 

(1) Nu este imputabilă fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită de persoana aflată în 

stare de legitimă apărare, care a 

depășit, din cauza tulburării sau 

temerii, limitele unei apărări 

proporționale cu gravitatea 

atacului. 

(1) An act stipulated by criminal 

law does not carry imputability 

when committed by a person in 

legitimate defense who 

exceeded, because of 

psychological turmoil or fear, 

the limits of defense 

proportional with the 

seriousness of the attack. 

(1) Čin vymezený trestním 

zákonem není přičitatelný, 

jestliže se jej dopustila osoba ve 

stavu legitimní obrany, která 

z rozrušení nebo strachu 

překročila meze přiměřenosti 

obrany závažnosti útoku. 

(2) Nu este imputabilă fapta 

prevăzută de legea penală 

săvârșită de persoana aflată în 

stare de necesitate, care nu și-a 

dat seama, în momentul 

comiterii faptei, că pricinuiește 

urmări vădit mai grave decât 

cele care s-ar fi putut produce 

dacă pericolul nu era înlăturat. 

(2) An act stipulated by criminal 

law does not carry imputability 

when committed by a person in 

a state of necessity, who at the 

moment of committing the act 

did not realize they were causing 

consequences that were clearly 

more serious than those that 

would have occurred had the 

threat not been removed. 

(2) Čin vymezený trestním 

zákonem není přičitatelný, 

jestliže jej spáchala osoba ve 

stavu nouze, která si v době 

spáchání činu nebyla vědoma 

toho, že způsobí následky 

zřejmě závažnější než ty, které 

mohly nastat, kdyby nebezpečí 

nebylo odvráceno. 
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Titul III – Tresty. 

Kapitola V – Individualizace trestu. 

Díl. 2 – Polehčující a přitěžující okolnosti. 

Articolul 75 

Circumstanțe atenuante 

Art. 75 

Mitigating circumstances 

Čl. 75 

Polehčující okolnosti 

(1) Următoarele împrejurări 

constituie circumstanțe 

atenuante legale: 

(1) The following situations 

represent legal mitigating 

circumstances: 

(1) Následující skutečnosti 

představují zákonné polehčující 

okolnosti: 

b) depășirea limitelor legitimei 

apărări; 

b) exceeding the limits of 

legitimate defense; 

b) překročení mezí legitimní 

obrany; 

c) depășirea limitelor stării de 

necesitate. 

c) exceeding the limits of a state 

of necessity; 

c) překročení mezí stavu nouze; 

Španělsko 

Trestní zákoník (ŠpTZ) 

Kniha I. – Obecná ustanovení o trestných činech, odpovědných osobách,  

trestech, ochranných opatřeních a jiných důsledcích trestných činů. 

Titul I. – O trestném činu. 

Kapitola II. – O důvodech vylučujících trestní odpovědnost. 

Artículo 20. Article 20365 Čl. 20 

Están exentos de 

responsabilidad criminal: 

The following persons shall not 

be criminally accountable: 

Následující osoby jsou 

vyloučeny z trestní 

odpovědnosti: 

4.º El que obre en defensa de la 

persona o derechos propios o 

ajenos, siempre que concurran 

los requisitos siguientes: 

4. Whoever is acting in defense 

of his person or his own rights 

or those of others, as long as the 

following requisites are fulfilled: 

4. [Obrana] Ten, kdo jedná v 

obraně své osoby nebo svých 

práv nebo (osobu nebo práva) 

                                                        
365 Anglický překlad z internetových stránek španělského Ministerstva spravedlnosti. Dostupný z: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426983764 (cit. 2016-08-07). 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426983764
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jiného, za předpokladu, že jsou 

splněny následující podmínky: 

Primero. Agresión ilegítima. En 

caso de defensa de los bienes 

se reputará agresión 

ilegítima el ataque a los 

mismos que constituya 

delito y los ponga en grave 

peligro de deterioro o 

pérdida inminentes. En caso 

de defensa de la morada o 

sus dependencias, se 

reputará agresión ilegítima la 

entrada indebida en aquélla o 

éstas. 

One. Unlawful aggression. In 

the case of defense of goods, 

unlawful aggression shall be 

deemed as an attack on these 

that constitutes a crime and 

that places them in serious 

danger of deterioration or 

imminent loss. In the case of 

defense of the dwelling or its 

premises, trespassing the 

former or latter shall be 

deemed unlawful aggression. 

První. Protiprávní útok. V 

případě obrany majetku se za 

protiprávní útok považuje 

útok, který zakládá trestný 

čin a tento majetek vystavuje 

závažnému nebezpečí 

zhoršení nebo hrozící ztráty. 

V případě obrany obydlí 

nebo provozovny se vstup do 

jednoho nebo do druhé 

považuje za protiprávní 

útok. 

Segundo. Necesidad racional del 

medio empleado para 

impedirla o repelerla. 

Two. Rational need for the 

means employed to prevent 

or repel it. 

Druhá. Rozumná potřeba užít 

daných prostředků k 

zabránění nebo odražení 

útoku. 

Tercero. Falta de provocación 

suficiente por parte del 

defensor. 

Three. Lack of sufficient 

provocation on the part of 

the defending person. 

Třetí. Nedostatek dostatečné 

provokace ze strany obránce. 

5.º El que, en estado de 

necesidad, para evitar un mal 

propio o ajeno lesione un bien 

jurídico de otra persona o 

infrinja un deber, siempre que 

concurran los siguientes 

requisitos: 

5. Whoever, in a state of 

necessity, in order to avoid 

damage to himself or others, 

causes damage to another’s 

legally protected interest or fails 

to perpetrate a duty, as long as 

the following requisites concur: 

5. [Krajní nouze] Ten, kdo ve 

stavu krajní nouze, aby odvrátil 

nebezpečí jemu nebo jinému 

hrozící, způsobí škody na cizím 

právem chráněném zájmu nebo 

poruší povinnost, za 

předpokladu, že jsou splněny 

následující podmínky: 

Primero. Que el mal causado no 

sea mayor que el que se trate 

de evitar. 

One. The damage caused is not 

greater than the damage 

sought to be prevented; 

 

První. Způsobená škoda není 

větší než škoda, jíž mělo být 

zabráněno. 
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Segundo. Que la situación de 

necesidad no haya sido 

provocada 

intencionadamente por el 

sujeto. 

Two. That the situation of 

necessity has not been 

intentionally provoked by 

the subject; 

Druhá. Stav krajní nouze nebyl 

úmyslně vyvolán touto 

osobou. 

 

Tercero. Que el necesitado no 

tenga, por su oficio o cargo, 

obligación de sacrificarse. 

Three. That the person is need 

is not bound, due to his 

office or occupation, the 

obligation to sacrifice 

himself. 

Třetí. Osoba v nouzi není 

vázána, z titulu své funkce 

nebo postavení, povinností 

se obětovat. 

6.º El que obre impulsado por 

miedo insuperable. 

6. Whoever acts driven by 

insurmountable fear. 

6. [Nepřekonatelný strach] 

Ten, kdo jedná v 

nepřekonatelném strachu. 

7.º El que obre en cumplimiento 

de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o 

cargo. 

7. Any person who acts in 

carrying out of a duty or in the 

lawful exercise of a right, 

authority or office. 

7. [Výkon práva nebo 

povinnosti] Ten, kdo plní svou 

povinnost nebo vykonává své 

právo, pravomoc nebo 

postavení. 

Švédsko 

Trestní zákoník (ŠvédTZ) 

Část I – Obecná ustanovení. 

Hlava 24 – Obecné důvody vylučující trestní odpovědnost. 

1 §366 Section 1 § 1 [Sebeobrana] 

En gärning som någon begår i 

nödvärn utgör brott endast om 

den med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas 

betydelse och omständigheterna 

i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 

An act committed by a person in 

self-defense constitutes a crime 

only if, having regard to the 

nature of the aggression, the 

importance of its object and the 

Čin, který spáchá osoba v 

sebeobraně, zakládá trestný čin 

pouze, je-li s ohledem na povahu 

útoku, důležitost objektu a 

okolnosti všeobecně jasně 

neospravedlnitelný. 

                                                        
366 http://rkrattsbaser.gov.se (cit. 2016-01-19). 

http://rkrattsbaser.gov.se/
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circumstances in general, it is 

clearly unjustifiable. 

Rätt till nödvärn föreligger mot A right to act in self-defense 

exists against, 

Právo jednat v sebeobraně je 

dáno proti: 

1. ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp 

på person eller egendom, 

1. an initiated or imminent 

criminal attack on a person or 

property, 

1. započatému nebo hrozícímu 

trestnému útoku na osobu nebo 

majetek, 

2. den som med våld eller hot 

om våld eller på annat sätt 

hindrar att egendom återtas på 

bar gärning, 

2. a person who violently or by 

the threat of violence or in some 

other way obstructs the 

repossession of property when 

caught in the act, 

2. osobě, která násilně nebo 

pohrůžkou násilí nebo jinou 

cestou brání navrácení 

držby majetku, je-li chycena při 

činu, 

3. den som olovligen trängt in i 

eller försöker tränga in i rum, 

hus, gård eller fartyg, eller 

3. a person who has unlawfully 

forced or is attempting to force 

entry into a room, house, yard 

or vessel, or 

3. osobě, která si protiprávně 

násilím otevřela nebo se pokouší 

násilím otevřít vstup do pokoje, 

domu, dvora nebo plavidla, nebo 

4. den som vägrar att lämna en 

bostad efter tillsägelse. Lag 

(1994:458). 

4. a person who refuses to leave 

a dwelling when ordered to do 

so. (Law 1994:458) 

4. osobě, která odmítá opustit 

obydlí, je-li jít tak přikázáno. 

(Zákon 1994:458.) 
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Švýcarsko 

Trestní zákoník (ŠvýcTZ) 

První kniha – Všeobecná ustanovení. 

První část – Zločiny a přečiny. 

Druhý titul – Trestnost. 

3. – Jednání po právu a vina.367 

Art. 15 

Rechtfertigende Notwehr 

Art. 45 

Legitimate self-defence368 

Čl. 15 

Ospravedlňující nutná obrana 

Wird jemand ohne Recht 

angegriffen oder unmittelbar mit 

einem Angriff bedroht, so ist der 

Angegriffene und jeder andere 

berechtigt, den Angriff in einer 

den Umständen angemessenen 

Weise abzuwehren. 

If any person is unlawfully 

attacked or threatened with 

imminent attack, the person 

attacked and any other person 

are entitled to ward off the 

attack by means that are 

reasonable in the circumstances. 

Je-li někdo protiprávně napaden 

nebo bezprostředně ohrožen 

útokem, je napadený a kdokoli 

jiný oprávněn útok odvrátit 

způsobem přiměřeným 

okolnostem. 

Art. 16 

Entschuldbare Notwehr 

Art. 16 

Mitigatory self-defence 

Čl. 16 

Omluvitelná nutná obrana 

¹ Überschreitet der Abwehrende 

die Grenzen der Notwehr nach 

Artikel 15, so mildert das 

Gericht die Strafe. 

¹ If a person in defending himself 

exceeds the limits of 

self-defence as defined in Article 

15 and in doing so commits an 

offence, the court shall reduce 

the sentence. 

¹ Překročí-li bránící se hranice 

nutné obrany podle článku 15, 

soud zmírní trest. 

² Überschreitet der Abwehrende 

die Grenzen der Notwehr in 

² If a person in defending 

himself exceeds the limits of 

² Překročí-li bránící se hranice 

nutné obrany v omluvitelném 

                                                        
367 Čl. 14–21 ŠvýcTZ, které obsahují ustanovení o zákonem dovoleném jednání (čl. 14), ospravedlňu-

jící nutné obraně (čl. 15), omluvitelné nutné obraně (čl. 16), ospravedlňující krajní nouzi (čl. 17), omluvitelné 

krajní nouzi (čl. 18), nepříčetnosti a snížené příčetnosti (čl. 19 a 20) a omyl o protiprávnosti (čl. 21). 

368 Anglický překlad z internetového portálu vlády Švýcarského spříseženstva. Dostupný z: 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html (cit. 2016-10-30). 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html
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entschuldbarer Aufregung oder 

Bestürzung über den Angriff, so 

handelt er nicht schuldhaft. 

self-defence as a result of 

excusable excitement or panic in 

reaction to the attack, he does 

not commit an offence. 

rozčílení nebo rozrušení 

útokem, jedná nezaviněně. 

Art. 17 

Rechtfertigender Notstand 

Art. 17 

Legitimate act in a situation of 

necessity 

Čl. 17 

Ospravedlňující krajní nouze 

Wer eine mit Strafe bedrohte 

Tat begeht, um ein eigenes oder 

das Rechtsgut einer anderen 

Person aus einer unmittelbaren, 

nicht anders abwendbaren 

Gefahr zu retten, handelt 

rechtmässig, wenn er dadurch 

höherwertige Interessen wahrt. 

Any person who carries out an 

act that carries a criminal 

penalty in order to save a legal 

interest of his own or of another 

from immediate and not 

otherwise avertable danger, acts 

lawfully if by doing so he 

safeguards interests of higher 

value. 

Kdo spáchá čin postižitelný 

trestem, aby vlastní nebo právní 

zájem jiné osoby zachránil před 

bezprostředním, jinak 

neodvratitelným nebezpečím, 

jedná po právu, pokud tím 

ochraňuje hodnotnější zájmy. 

Art. 18 

Entschuldbarer Notstand 

Art. 18 

Mitigatory act in a situation of 

necessity 

Čl. 18 

Omluvitelná krajní nouze 

¹ Wer eine mit Strafe bedrohte 

Tat begeht, um sich oder eine 

andere Person aus einer 

unmittelbaren, nicht anders 

abwendbaren Gefahr für Leib, 

Leben, Freiheit, Ehre, 

Vermögen oder andere 

hochwertige Güter zu retten, 

wird milder bestraft, wenn ihm 

zuzumuten war, das gefährdete 

Gut preiszugeben. 

¹ Any person who carries out an 

act that carries a criminal 

penalty in order to save himself 

or another from immediate and 

not otherwise avertable danger 

to life or limb, freedom, honour, 

property or other interests of 

high value shall receive a 

reduced penalty if he could 

reasonably have been expected 

to abandon the endangered 

interest. 

¹ Kdo spáchá čin postižitelný 

trestem, aby sebe nebo jinou 

osobu zachránil před 

bezprostředním, jinak 

neodvratitelným nebezpečím 

pro tělo, život, svobodu, čest, 

majetek nebo jiný vysoce 

hodnotný zájem, bude potrestán 

mírněji, pokud po něm mohlo 

být požadováno, aby ohrožený 

zájem obětoval. 
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² War dem Täter nicht 

zuzumuten, das gefährdete Gut 

preiszugeben, so handelt er 

nicht schuldhaft. 

² If the person concerned could 

not have been reasonably 

expected to abandon the 

endangered interest, he does not 

commit an offence. 

² Nebylo-li možno po pachateli 

požadovat, aby ohrožený zájem 

obětoval, jedná nezaviněně. 

Texas 

Trestní zákoník (TTZ) 

Titul 1 – Úvodní ustanovení. 

Kapitola 2 – Důkazní břemeno. 

Sec. 2.03.  Defense. § 2.03 Obrana369 

(a)  A defense to prosecution for an offense in this 

code is so labeled by the phrase:  "It is a defense to 

prosecution . . . ." 

(a) Obrana proti trestnímu stíhání za trestný čin 

v tomto zákoníku je označena větou: „Obranou 

proti trestnímu stíhání je…“ 

(b)  The prosecuting attorney is not required to 

negate the existence of a defense in the accusation 

charging commission of the offense. 

(b) Po prokurátorovi není vyžadováno, aby 

vyvrátit existenci obrany v obžalobě pro spáchání 

trestného činu. 

(c)  The issue of the existence of a defense is not 

submitted to the jury unless evidence is admitted 

supporting the defense. 

(c) Otázka existence obrany není předložena 

porotě, ledaže je připuštěn důkaz podporující 

obranu. 

(d)  If the issue of the existence of a defense is 

submitted to the jury, the court shall charge that a 

reasonable doubt on the issue requires that the 

defendant be acquitted. 

(d) Je-li otázka existence obrany předložena 

porotě, poučí ji soud, že rozumná pochybnost 

v této otázce vyžaduje, aby byl obžalovaný 

zproštěn viny. 

(e)  A ground of defense in a penal law that is not 

plainly labeled in accordance with this chapter has 

the procedural and evidentiary consequences of a 

defense. 

(e) Důvod obrany v trestním právu, který není 

přímo označen podle kapitolou má procesní a 

důkazní důsledky obrany. 

                                                        
369 Ve smyslu procesním – jako obrana proti vznesenému obvinění. (též obhajoba nebo okolnost vyluču-

jící trestní odpovědnost). 
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Sec. 2.04.  Affirmative Defense. § 2.04 Pozitivní obrana 

(a)  An affirmative defense in this code is so 

labeled by the phrase:  "It is an affirmative defense 

to prosecution . . . ." 

(a) Pozitivní obrana je v tomto zákoníku označena 

větou: „Pozitivní obranou proti trestnímu stíhání 

je…“ 

(b)  The prosecuting attorney is not required to 

negate the existence of an affirmative defense in 

the accusation charging commission of the 

offense. 

(b) Po prokurátorovi se nevyžaduje, aby vyvrátil 

existenci pozitivní obrany v obžalobě pro spáchání 

trestného činu. 

(c)  The issue of the existence of an affirmative 

defense is not submitted to the jury unless 

evidence is admitted supporting the defense. 

(c) Otázka existence pozitivní obrany není 

předložena porotě, ledaže je připuštěn důkaz 

podporující obranu. 

(d)  If the issue of the existence of an affirmative 

defense is submitted to the jury, the court shall 

charge that the defendant must prove the 

affirmative defense by a preponderance of 

evidence. 

(d) Je-li otázka existence obrany předložena 

porotě, poučí ji soud, že rozumná pochybnost 

v této otázce vyžaduje, aby byl obžalovaný 

zproštěn viny. 

Titul 2 – Obecné zásady trestní odpovědnosti. 

Kapitola 8 – Obecné obrany proti trestní odpovědnosti.370 

Sec. 8.05.  Duress. § 8.05 Nátlak/Donucení 

(a)  It is an affirmative defense to prosecution that 

the actor engaged in the proscribed conduct 

because he was compelled to do so by threat of 

imminent death or serious bodily injury to himself 

or another. 

(b)  In a prosecution for an offense that does not 

constitute a felony, it is an affirmative defense to 

prosecution that the actor engaged in the 

(a) Je pozitivní obranou proti trestnímu stíhání, že 

jednající byl zapojen do zakázaného jednání, 

protože byl k tomu donucen pohrůžkou 

bezprostřední smrti nebo těžkého ublížení na 

zdraví jemu nebo jinému. 

(b) V trestním stíhání pro trestný čin, který není 

zločinem, je pozitivní obranou proti trestnímu 

stíhání, že jednající byl zapojen do zakázaného 

                                                        
370 Kapitola 8. – Obecné obrany proti trestní odpovědnosti/Obecné okolnosti vylučující trestní odpovědnost. 

Zařazeny jsou ustanovení o nepříčetnosti (§ 8.01), skutkovém omylu (§ 8.02), právním omylu (§ 8.03), 

intoxikaci (§ 8.04), donucení/nátlaku (§ 8.05), navádění příslušníkem bezpečnostních složek (§ 8.06) a 

věku (§ 8.07). 
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proscribed conduct because he was compelled to 

do so by force or threat of force. 

jednání, protože byl k tomu donucen násilím nebo 

pohrůžkou násilí. 

(c)  Compulsion within the meaning of this 

section exists only if the force or threat of force 

would render a person of reasonable firmness 

incapable of resisting the pressure. 

(c) Donucení ve smyslu tohoto paragrafu je dáno 

pouze za předpokladu, že násilí nebo pohrůžka 

násilím by z člověka rozumně nepoddajného 

učinilo neschopného odolat nátlaku. 

(d)  The defense provided by this section is 

unavailable if the actor intentionally, knowingly, 

or recklessly placed himself in a situation in which 

it was probable that he would be subjected to 

compulsion. 

(d) Obrana poskytnutá tímto paragrafem je 

nedostupná, jestliže jednající úmyslně, vědomě 

nebo z nedbalosti přivedl sebe do situace, v níž je 

pravděpodobné, že by mohl být vystaven 

donucení. 

(e)  It is no defense that a person acted at the 

command or persuasion of his spouse, unless he 

acted under compulsion that would establish a 

defense under this section. 

(e) Není obranou, že osoba jednala z příkazu nebo 

přesvědčení svého manžela, ledaže jednala 

v donucení, které by zakládalo obranu podle 

tohoto paragrafu. 

Sec. 8.06.  Entrapment. § 8.06 Navedení 

(a)  It is a defense to prosecution that the actor 

engaged in the conduct charged because he was 

induced to do so by a law enforcement agent using 

persuasion or other means likely to cause persons 

to commit the offense.  Conduct merely affording 

a person an opportunity to commit an offense 

does not constitute entrapment. 

(a) Je obranou proti trestnímu stíhání, že jednající 

byl zapojen v žalovaném jednání, protože byl 

k tomu naveden příslušníkem bezpečnostních 

složek užívajícím přesvědčování nebo jiné 

prostředky, které zpravidla vedou k tomu, že lidé 

spáchají trestný čin. Jednání, které pouze 

poskytuje osobě možnost spáchat trestný čin, 

nezakládá navedení. 

(b)  In this section “law enforcement agent” 

includes personnel of the state and local law 

enforcement agencies as well as of the United 

States and any person acting in accordance with 

instructions from such agents. 

(b) „Příslušník bezpečnostních složek“ ve smyslu 

tohoto paragrafu zahrnuje personál státních nebo 

místních bezpečnostních složek, jakož i Spojených 

států a jakoukoliv osobu jednající podle instrukcí 

od těchto příslušníků. 
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Kapitola 9 – Ospravedlnění vylučující trestní odpovědnost.371 

Podkapitola A – Obecná ustanovení. 

Sec. 9.03.  Confinement As Justifiable Force. § 9.03 Omezení na svobodě jakožto 

ospravedlnitelné násilí 

Confinement is justified when force is justified by 

this chapter if the actor takes reasonable measures 

to terminate the confinement as soon as he knows 

he safely can unless the person confined has been 

arrested for an offense. 

Omezení na svobodě je ospravedlnitelné, pokud je 

násilí ospravedlněno touto kapitolou, jednající 

učiní přiměřená opatření k ukončení omezení, 

jakmile ví, že bezpečně může, ledaže osoba 

omezená na svobodě byla zatčena pro porušení 

zákona. 

(2)  the desirability and urgency of avoiding the 

harm clearly outweigh, according to ordinary 

standards of reasonableness, the harm sought to 

be prevented by the law proscribing the conduct;  

and 

(2) potřebnost a naléhavost vyhnutí se újmě jasně 

převažuje podle obvyklých standardů rozumnosti, 

újmu, které má býto zabráněno podle zákona 

zakazujícího jednání; a 

(3)  a legislative purpose to exclude the 

justification claimed for the conduct does not 

otherwise plainly appear. 

(3) neobjeví se pro případ tohoto jednání žádný 

jiný účel zákona vylučující ospravedlnění. 

  

Podkapitola B – Ospravedlnění obecně. 

Sec. 9.22.  Necessity. § 8.05 Nátlak/Donucení 

Conduct is justified if: Jednání je ospravedlněno, jestliže: 

                                                        
371 Kapitola 9 se dále dělí na čtyři podkapitoly. Podkapitola A – Obecná ustanovení: obsahuje mj. usta-

novení o omezení svobody, pohrůžka, bezohledném zranění 3. osob. Podkapitola B – Ospravedlnění obecně: 

mj. ustanovení o veřejné povinnosti, nouzi, sebeobraně, smrtícím násilí při obraně člověka, obraně 3. osob, 

ochranně života nebo zdraví, ochraně vlastního majetku, smrtícím násilí k ochraně majetku, ochraně ma-

jetku 3. osob, užití zařízení k ochraně majetku. Podkapitola C – Donucovací prostředky: zatčení a prohlídka, 

zabránění útěku ze zadržení, zachovávání bezpečnosti v nápravném zařízení. Podkapitola D – Zvláštní 

vztahy: rodič–dítě, učitel–student, opatrovník–nesvéprávný. 
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(1)  the actor reasonably believes the conduct is 

immediately necessary to avoid imminent harm; 

(1) se jednající důvodně domnívá, že jednání je 

bezprostředně nutné k vyhnutí se bezprostředně 

hrozící újmě; 

(2)  the desirability and urgency of avoiding the 

harm clearly outweigh, according to ordinary 

standards of reasonableness, the harm sought to 

be prevented by the law proscribing the conduct;  

and 

(2) potřebnost a naléhavost vyhnutí se újmě jasně 

převažuje podle obvyklých standardů rozumnosti, 

újmu, které má býto zabráněno podle zákona 

zakazujícího jednání; a 

(3)  a legislative purpose to exclude the 

justification claimed for the conduct does not 

otherwise plainly appear. 

(3) neobjeví se pro případ tohoto jednání žádný 

jiný účel zákona vylučující ospravedlnění. 

 

new legislation on several issues. 
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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. 

Klíčová slova: trestnost, trestní odpovědnost, protiprávnost 



 

 summary 214 

 

SUMMARY 

Circumstances excluding punishability 

1. The main purpose of this thesis is to analyze the nature of the circumstances, which 

are standardized in Czech criminal law, as circumstances excluding unlawfulness. Main 

focus is on two of them that, in both historical and international comparison, are not in all 

circumstances conceived as so-called justification (circumstance excluding unlawful-

ness), but also as a reason for excluding subjective criminal liability (excuse). 

2. The concepts of criminality, criminal liability and anti-legality in their various con-

cepts, which can be found in the theory of criminal law, are first analyzed. Thus, in par-

ticular, the concepts of formal and material criminality, formal and material unlawfulness, 

so-called criminal unlawfulness and special unlawfulness are clarified consecutively. The 

result of this investigation is the conclusion that unlawfulness is only one and expresses a 

contradiction with the whole legal order. This concept should be distinguished from the 

concepts of criminality (as attribute) and criminal liability. Unlawfulness is their condi-

tion. In this general part, the place of unlawfulness in the system of elements of crime, 

and its functions in that system are analyzed. 

3. In the second part, the thesis focuses generally on the notion of circumstances ex-

cluding criminality, criminal liability and unlawfulness. Their nature is also analyzed and 

it is distinguished between objective circumstances excluding criminality (in rem) and the 

subjective circumstances excluding criminality (in personam). 

4. The last part deals with the issues of necessity and necessary defense. In particular, 

it is examined the issue of cases that are treated as excitatory defenses that exclude crim-

inality with the effect in personam and justificatory defenses with the effect of excluding 

criminality in rem. In particular, the impact of the process of subjectification of the neces-

sary defense conditions is explored. This process is the reason why the concept of excus-

atory asthenic excess was definitively abandoned. The situation of necessity is different. 



 

 summary 215 

 

It is necessary to distinguish her nature whether it is circumstance excluding unlawfulness 

or just subjective criminal liability. Other questions of necessity and necessary defense are 

also explored. Particularly, their relationship across brunches of law. 

Keywords: criminality, criminal liability, unlawfulness 

 


