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Nutná obrana aneb riziko má nést zásadně útočník 

 
Anotace 
 
Přestože nutná obrana představuje možný nástroj boje občanů s trestnou činností, 
zkreslená medializace některých kauz vyvolává pochybnosti a strach využívat této zákonné 
možnosti ochrany svých zájmů v běžném životě. Z uvedených důvodů se autorka snaží 
čtenáře seznámit s praktickými aplikačními problémy jedné z okolností vylučující 
protiprávnost, a to s institutem nutné obrany. Čtenář má možnost nejprve se seznámit  
s platnou trestněprávní úpravou nutné obrany a uvědomit si, za jakých podmínek může být 
obrana proti útoku vyhodnocena jako exces z mezí nutné obrany. V praktické části textu 
autorka provádí rozbor vybraných reálných případů nutné obrany projednávaných  
v trestním řízení z hlediska splnění podmínek nutné obrany. Text vrcholí v autorčiných 
úvahách de lege ferenda.  

 
Klíčová slova 

 
Okolnost vylučující protiprávnost, nutná obrana, útok, zájem chráněný zákonem, 
přiměřenost obrany, exces extenzivní, exces intenzivní. 
 
Summary 
 
Although the necessary defense is a possible tool to fight crime against citizens, distorted 
media coverage of some cases raises doubts and concerns about the use of this legitimate 
opportunity to protect their interests in everyday life. For these reasons, the author 
attempts to familiarize the reader with the practical application problems of one of the 
circumstances of the exclusion of illegality and the institute of necessary defense. The 
reader has the opportunity to get acquainted with a valid legal framework of the necessary 
defense and to realize under what conditions defense against the attack can be considered 
as an excess of the required defense. In the practical part of the text, the author analyzes 
the selected real cases of necessary defense in criminal proceedings as regards the 
fulfillment of the necessary defensive conditions. The text is culminated by author’s 
thoughts related to the de lege ferenda. 
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Úvod 
 
Nutná obrana představuje účinný trestněprávní nástroj obrany proti útočníkovi. Aby 
obranná činnost byla beztrestná, je třeba dodržet všechny zákonné podmínky institutu 
nutné obrany, které vyplývají přímo z trestního zákoníku.1 Institut nutné obrany dává 
občanům možnost chránit své zájmy před společensky škodlivým jednáním v situacích, ve 
kterých stát nemůže zasáhnout na daném místě a v daném okamžiku. Nutná obrana však 
představuje právo každého člověka, nikoliv jeho povinnost. Právo využít institutu nutné 
obrany je konkretizováno mimo jiného v trestním zákoníku2, přičemž přímo vyplývá 
z ústavněprávních předpisů.3 Je nutné si uvědomit, že nutná obrana se může kdykoliv stát 
vysoce aktuální pro každého člověka. Situace, ve kterých člověk využívá možnosti nutné 
obrany, jsou pro obránce často nepřehledné, složité a psychicky náročné, a proto by si každý 
měl být předem vědom o omezeních svého jednání v nutné obraně. Veřejnost je však málo 
obeznámena s možnostmi a omezeními, které přináší institut nutné obrany. Právní úprava 
nutné obrany působí na první pohled široce a z pohledu zákonných mezí neurčitě. Mnohdy 
je nesnadné učinit jednoznačný závěr o tom, zda jednání obránce bylo ještě v souladu 
s právním řádem. Využívání institutu nutné obrany často brání strach z následného postupu 
orgánů činných v trestním řízení a z rozhodnutí soudu. Svůj negativní vliv sehrávají média, 
která mnohdy zkresleně prezentují jednotlivé případy nutné obrany. Ze shora nastíněných 
důvodů se autorka snaží čtenáře seznámit s praktickými aplikačními problémy nutné obrany. 
 
V studii nejprve nabízí možnost seznámit se s platnou trestněprávní úpravou nutné obrany 
a uvědomit si, za jakých podmínek může být obrana proti útoku vyhodnocena jako exces  
z mezí nutné obrany. V praktické části studie autorka provádí rozbor vybraných reálných 
případů nutné obrany projednávaných v trestním řízení z hlediska přípustnosti nutné 
obrany. Studie vrcholí v autorčiných úvahách de lege ferenda.  

                                                                 
1 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.  
2 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.  
3 Například čl. 23 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod. 
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1 Cíl studie a metodika  
 
1.1 Cíl studie 
 
Cílem studie je seznámit čtenáře s praktickými aplikačními problémy institutu nutné obrany 
jako okolnosti vylučující protiprávnost. 
 
V kontextu předchozího obecného vymezení cíle autorka definuje následující významově  
a obsahově provázané dílčí cíle: 

 

 stručně rozpracovat platnou trestněprávní úpravu nutné obrany, 

 zhodnotit, zda jsou vyhovující stávající podmínky nutné obrany definované v trestním 
zákoníku, 

 objasnit právní následky excesu z mezí nutné obrany, 

 posoudit srozumitelnost trestněprávní úpravy nutné obrany pro veřejnost, 

 provést rozbor vybraných skutečných případů nutné obrany projednávaných v trestním 
řízení z hlediska oprávněnosti využití institutu nutné obrany definovaného v trestním 
zákoníku. 

 
1.2 Metodika studie 
 
Při naplňování cílů teoretické části studie se autorka opírá o literární rešerši, přičemž použité 
prameny mají různou povahu. Autorka pracuje s odbornou literaturou, elektronickými zdroji 
a judikaturou vztahující se ke zkoumané problematice. K zpracování teoretické části studie 
byly použity logické metody, analýza a dedukce, a metody formálně právní, konkrétně 
metoda jazykového, logického a systematického výkladu práva. Teoretická část postupuje 
od obecného ke konkrétnímu a má spíše deskriptivní charakter. Praktická část studie vychází 
z části teoretické. Pro zpracování praktické části studie byla použita metoda kvalitativního 
přístupu. V rámci kvalitativního přístupu pak autorka využila zakotvenou teorii.  
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2 Teoretická východiska 
 
2.1 Nutná obrana jako okolnost vylučující protiprávnost 
Nutná obrana je jednou z okolností vylučujících protiprávnost, která je upravena v obecné 
části trestního zákoníku.4 Za okolnost vylučující protiprávnost označujeme takové jednání, 
které zdánlivě naplňuje znaky trestného činu, avšak schází mu jeden obligatorní znak, 
kterým je protiprávnost.5 Protiprávnost je znakem každého trestného činu uvedeného ve 
zvláštní části trestního zákoníku.6 Nutná obrana jakožto okolnost vylučující protiprávnost 
představuje výjimku z jinak nedovoleného jednání. Trestní právo totiž respektuje případy, 
kdy určitý čin sice naplňuje téměř všechny zákonné znaky trestného činu7, ale je učiněn za 
zvláštních okolností, v jejichž důsledku není společensky škodlivý, ale z pohledu společnosti 
se jeví jako užitečný, prospěšný.8 Nutná obrana představuje speciální případ krajní nouze9, 
okolnosti vylučující protiprávnost definované rovněž v trestním zákoníku.10 Vztah speciality 
se projevuje v tom, že nejsou-li splněny podmínky aplikace nutné obrany, lze útok odvrátit 
za podmínek krajní nouze.11 Nutnou obranu můžeme chápat jako jeden ze způsobů boje 
proti trestné činnosti tam, kde represivní opatření ze strany státu z nějakého důvodu selžou 
a nejsou dostatečnou ochranou zájmů chráněných trestním zákonem.12 
 
2.2 Podmínky nutné obrany podle trestního zákoníku 
 

Podmínky nutné obrany vyplývají z její definice, která je obsažena v trestním zákoníku.13 
Podle příslušného ustanovení trestního zákoníku se nutnou obranou rozumí čin jinak 
trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 
zákonem, přičemž nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 
útoku.14 Z uvedené definice tedy vyplývají následující podmínky: 
 

 odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku, 

 útok směřuje na zájem chráněný trestním zákonem a 

 obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku (neboli přiměřenost obrany). 
 
Všechny shora uvedené podmínky musí být naplněny současně neboli kumulativně.15 
 

                                                                 
4 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
5 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 314. 
6 Viz § 140 – 418 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
7 Například ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona 
č. 306/2009 Sb. 
8 Například Zranění útočníka při obraně života napadeného. 
9 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion, 2010, s. 101. 
10 Viz § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
11 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 316. 
12 KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 433. 
13 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
14 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
15 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 159. 
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2.2.1 Útok na zájem chráněný trestním zákonem 
 

Útokem se rozumí úmyslné protiprávní jednání člověka, které může mít formu konání nebo 
opomenutí.16 Za útok je považováno i nebezpečné chování člověkem poštvaného zvířete.17 
 
Útok musí být protiprávní, zpravidla má znaky trestného činu, ale může mít i znaky 
přestupku či jiného deliktu.18 „Nutná obrana je přípustná za splnění všech zákonných 
podmínek na ni kladených i proti útoku osoby nepříčetné, dítěte nebo osoby jednající ve 
skutkovém omylu. Pokud se nevyžaduje, aby útok byl trestným činem, není odůvodněn ani 
požadavek, aby útočník byl osobou trestně odpovědnou.“19 Trestní odpovědnost fyzické 
osoby se váže na dosažení určité věkové hranice (15 let)20 a příčetnost.21 
 
2.2.2 Zájem chráněný trestním zákonem 
 
Útok musí být veden proti zájmu chráněnému trestním zákonem.22 Zájmy chráněné trestním 
zákonem23 jsou obsaženy v jednotlivých ustanoveních zvláštní části trestního 
zákoníku.24Trestní zákon chrání především život, zdraví, majetek, soukromí člověka, jeho 
důstojnost a čest. Chráněny jsou jak zájmy jednotlivce, tak i zájmy společnosti, státu, 
právnických osob a jiných organizací.25 „Chránit lze zájmy vlastní i zájmy jiného (tzv. pomoc 
v nutné obraně).“26 Z výše uvedeného tedy plyne, že nutná obrana není přípustná pouze 
proti útokům na tělesnou integritu, jak si mnozí lidé nesprávně domnívají. 
 
2.2.3 Útok přímo hrozící nebo trvající 
 
„Základní podmínkou jednání v nutné obraně je útok bezprostředně hrozící nebo trvající na 
zájem chráněný trestním zákoníkem.“27 „Útok přímo hrozí, má-li nastat v nejbližším 
okamžiku. Toto stadium útoku se podobá pokusu trestného činu.28 Není třeba s obranou 
vyčkávat, až útočník udeří jako první.“29 „Iniciativa, vedoucí ke vzájemnému střetnutí, ale 
musí vycházet pouze od útočníka.“30 „Útok hrozí, jestliže podle okolností případu je jasné, že 

                                                                 
16 Například Narušování domovní svobody jiného spočívajícího v neopuštění cizího bytu a v neoprávněném 
setrvání v něm.  
17 Například člověk poštve svého psa proti jinému člověku, v takovém případě je pes nástrojem útoku. 
18 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 330. 
19 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 331. 
20 Viz § 25 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
21 Viz § 26 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
22 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
23 V teorii práva je zájem chráněný trestním zákonem označován jako objekt trestného činu. 
24 Viz § 140 – 418 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
25 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 332. 
26 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika. 2010, s. 268. 
27 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika. 2010, s. 266. 
28 Viz § 21 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
29 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion, 2010, s. 101. 
30 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 333. 
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bude s velkou pravděpodobností bez prodlení následovat.“31 Obrana je přípustná po celou 
dobu trvání útoku, a to až do okamžiku ukončení útoku.32 Proti útoku, který byl již 
dokončen, není nutná obrana již přípustná.33 
 
2.2.4 Přiměřenost útoku 
„Nutná obrana je vyloučena, byla-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“34 Způsob 
útoku zahrnuje nejen způsob provedení útoku, ale i osobu útočníka, jeho vlastnosti, 
úmysly35, použité zbraně, součinnost dalších osob, místo a čas provedení útoku, atd.36 
Pojem zcela zjevně je třeba posuzovat podle toho, jak se podmínky jevily bránící osobě.37 
Obránce útok odvrací zpravidla prostředky, které má po ruce v danou chvíli. „Intenzita 
obrany, a tedy přiměřenost obrany intenzitě útoku, není totiž závislá na použitém 
prostředku, ale na tom, jak tento prostředek obránce použije.“38 Přiměřenost obrany se 
posuzuje s ohledem na všechny okolnosti případu. „Podmínky nutné obrany jsou splněny  
i v případě, jestliže napadený zamýšlel použít proti útočníkovi jiný mírnější způsob obrany, 
než který omylem skutečně použil, pokud použitá obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená 
způsobu útoku. Přestože útočník nezasluhuje zvláštních ohledů, nelze ho usmrtit, postačí-li 
k odražení útoku jej pouze zranit.“39 Z podstaty nutné obrany však vyplývá, že obrana musí 
být způsobilá odvrátit útok, a proto intenzita obrany musí být samozřejmě silnější než 
intenzita útoku, jinak by nebyla úspěšná. Napadený nemá povinnost se útoku vyhnout, 
například útěkem, z čehož plyne, že obrana může představovat aktivní činnost 
napadeného.40  
 

2.2.5 Reálnost útoku 
 

Útok, který hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem41, musí být skutečný. „Domnělý 
útok, který existuje jen v mylné představě jednající osoby42 se posuzuje podle zásad  
o skutkovém omylu43, tzn. že je vyloučena trestní odpovědnost obránce za úmyslný trestný 
čin, nikoli však za trestný čin spáchaný z nedbalosti.44 
 

                                                                 
31 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 160. 
32 Obrana je možná ještě v době, kdy pachatel z místa činu odchází s věcmi poškozeného. 
33 Například útočník ukončil fyzické napadení, kterým úmyslně způsobil ublížení na zdraví, odchází z místa a 
v tomto okamžiku je poškozeným zasažen do zad kamenem.  
34 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 160. 
35 Například využití tmavého odlehlého místa. 
36 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 335. 
37 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 161. 
38 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 336. 
39 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 161. 
40 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 336. 
41 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
42 Tzv. domnělá neboli putativní nutná obrana. 
43 Viz § 18 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
44 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 333. 
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2.2.6 Protiprávnost útoku 
 

Protiprávnost útoku není v definici nutné obrany45 výslovně uvedena. Protiprávnost útoku 
však vyplývá přímo z pojmu a povahy útoku na zájem chráněný trestním zákonem, tedy  
z jeho společenské škodlivosti, i když nemusí jít o trestný čin. Z uvedeného tedy plyne, že 
nutnou obranu nelze použít proti jednání dovolenému.46 
 
2.3 Exces z mezí nutné obrany a jeho následky 
 

O exces (neboli vybočení) z mezí nutné obrany jde tehdy, jestliže: 
 

- obrana byla zcela zjevně nepřiměřená, 
- obrana nebyla provedena v době, kdy útok přímo nehrozil nebo netrval.47 

 
2.3.1 Exces extenzivní 
 
Teorie i praxe rozlišuje exces extenzivní a exces intenzivní.48 O excesu extenzivním hovoříme 
tehdy, pokud se napadený bránil v době, kdy útok buď ještě bezprostředně nehrozil, nebo 
již byl ukončen. Jednání obránce po skončení útoku může být projevem msty, důsledkem 
rozrušení na základě útoku, ale i zmatku.  
 
2.3.2 Exces intenzivní 
 
Pokud je obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, jde o tzv. exces intenzivní. 
V případě intenzivního excesu je obrana napadeného silnější a zcela zjevně nepřiměřená.49  
 
2.3.3 Následky extenzivního a intenzivního excesu 
 
„Napadený může vybočit z mezí nutné obrany jak úmyslně, tak z nedbalosti, dokonce  
i nezaviněně.“50 Oba dva případy excesu je možné posoudit podle obecných zásad, neboť 
může jít o čin spáchaný z nedbalosti51 nebo o čin úmyslný52. Pokud se pachatel mýlil ve 
skutkových okolnostech týkajících se podmínek a mezí nutné obrany, byl by posuzován 
podle zásad o skutkovém omylu53. Jestliže obránce odvracel útok, aniž byly zcela splněny 
podmínky nutné obrany, lze k takovému jeho jednání přihlédnout jako k polehčující 
okolnosti.54 „Úmyslné vybočení z podmínek a mezí nutné obrany v důsledku silného 
rozrušení, strachu, úleku, jiného omluvitelného hnutí mysli nebo v důsledku předchozího 

                                                                 
45 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
46 Například proti oprávněnému zákroku policisty.  
47 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion, 2010, s. 102. 
48 Blíže v kapitole 2.3.2 Exces intenzivní. 
49 NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion, 2010, s. 102. 
50 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 337. 
51 Například obránce nepředpokládal, že zabije útočníka drobné krádeže. 
52 Například obránce úmyslně pokračuje ve fyzickém útoku útočníka ze msty v době, kdy útok skončil. 
53 Viz § 18 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
54 Viz § 41 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
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zavrženíhodného jednání poškozeného je důvodem použití privilegovaných skutkových 
podstat zabití55 a ublížení na zdraví z omluvitelného důvodu56.“57 
 

3 Praktická část studie 
 
V této části autorka naplňuje hlavní cíl studie a prostřednictvím kvalitativního výzkumu 
s využitím zakotvené teorie provádí zhodnocení vybraných případů nutné obrany. Na 
základě výsledků provedených rozborů jsou v souladu se stávající trestněprávní úpravou 
nutné obrany učiněny závěry použitelné v praxi. 
 
3.1 Praktické příklady využití institutu nutné obrany a jejich zhodnocení 
 
3.1.1 Nutná obrana a omluvitelné hnutí mysli 
 
V kapitole 2.3.3 autorka studie popisuje právní následky vybočení z mezí nutné 
obrany.Pokud obránce z mezí nutné obrany vybočí z důvodu strachu, úleku nebo jiného 
omluvitelného hnutí mysli, je možné jeho jednání posoudit podle privilegovaných 
skutkových podstat trestných činů. V daném případě je nutné hodnotit všechny 
shromážděné důkazy, případně doplnit dokazování tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci,  
o němž nejsou důvodné pochybnosti a který je nezbytně nutný pro rozhodnutí ve věci.58 
Autorka níže popisuje tzv. extenzivní exces a čtenáři přibližuje, proč soud neakceptoval 
tvrzení obviněného (obránce) o tom, že jednal v silném rozrušení ze strachu majícím 
charakter omluvitelného hnutí mysli.  
 
Popis skutkového děje byl následující: 
 
“B. K. dne 21. 8. 2011 v době kolem 21:10 hodin v chatě bez č. p. v zahrádkářské kolonii 
v katastrálním území S., okres Z., stojící na pozemku parcely č., po předchozím fyzickém 
napadení J. R., bývalé přítelkyně obviněného, která si do chaty přišla pro svoje věci, fyzicky 
napadl poškozeného M. G., který přišel J. R. na pomoc na základě jejího volání, a po 
vzájemné fyzické potyčce, při níž nejprve poškozený uchopil v chatě se nacházející sekeru,  
s níž se napřáhl směrem k obviněnému, avšak tuto upustil v důsledku toho, že jej obviněný 
bodl nožem o délce čepele 13 cm, čímž mu způsobil bodné poranění délky 4 cm na zevní 
části levé paže v oblasti nad loktem, poté oba upadli nejprve na křeslo a pak na zem, kde 
obviněný stočil poškozeného pod sebe a bodl jej nožem, čímž mu způsobil ve vzdálenosti 
3-4 cm pod levou bradavkou bodné poranění o šířce 2-3 cm v hloubce asi 12-14 cm v levé 
části hrudníku, v důsledku čehož došlo k roztržení předního segmentu horního laloku levé 
plíce (tedy poškození důležitého orgánu) a traumatickému šoku, kdy poškozený M. G. byl 
i přes rychlý lékařský zákrok nejméně po dobu dvou dnů bezprostředně ohrožen na životě,  
a tohoto jednání se dopustil poté, co dne 20. 12. 2010 ve Z. v zahradní chatě zahrádkářské 
kolonie na S. ulici opakovaně fyzicky napadl J. R., způsobil jí řadu zranění s dobou léčení  

                                                                 
55 Viz § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
56 Viz § 146a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
57 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika. 2010, s. 272 - 273. 
58 Viz § 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění novel. 
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v trvání tří týdnů s tím, že mohlo dojít i k těžkému úrazu ledviny jmenované, za což byl také 
následně rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20. 10. 2011, č. j. 1 T 143/2011-
104, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. 8 To 
54/2012, odsouzen pro pokus zločinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku 
k § 145 odst. 1 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 roků, pro jehož 
výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.”59 
 
Z popisu skutkového děje je zřejmé, že jednání obviněného mělo dvě fáze: 
 

 v první fázi obviněný odvracel přímo hrozící útok na zájem chráněný zákonem. První fáze 
zahrnuje časový úsek od ohrožování sekyrou až do okamžiku, kdy byl poškozený poprvé 
zraněn obviněným. Toto jednání bylo zcela v souladu se zákonnými podmínkami 
uvedenými v trestním zákoníku60. Toto jednání obviněného bylo tedy beztrestné. 

 V druhé fázi konfliktu poškozený již nebyl žádným způsobem ozbrojen, naopak obviněný 
měl v ruce nůž a měl nad poškozeným fyzickou převahu. Z tohoto důvodu nemohl 
obviněný objektivně vnímat v této fázi konflikt jako ohrožení svého života nebo zdraví 
a jeho další konání tak nemohlo být posuzováno v rámci silného rozrušení z úleku či 
strachu, jak sám tvrdil. Ve druhé fázi konfliktu se obviněný dopustil tzv. extenzivního 
excesu. Navíc obviněný sám vyvolal konfliktní situaci vedoucí k fyzickému napadení mezi 
ním a poškozeným, neboť tomuto napadení předcházel poměrně razantní útok 
obviněného na J. R. Z tohoto důvodu lze jednání poškozeného považovat za reakci na 
první útok obviněného na J. R., při kterém jí dokonce způsobil nožem drobná řezná 
poranění. 

 
Se zřetelem ke konkrétním skutkovým zjištěním nezbývá nic jiného než konstatovat, že 
obviněný nejednal z omluvitelného hnutí mysli, neboť jeho úmysl projevený v jeho konání 
směřoval ke způsobení těžké újmy na zdraví.61  
 
3.1.2 Přiměřenost nutné obrany 
 
V případě, že je obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, může nastat tzv. intenzivní 
exces. Posoudit, zda v daném případě byly či nebyly splněny všechny zákonné podmínky 
nutné obrany62 je mnohdy komplikované. Zajímavý případ související s přiměřeností 
způsobu útoku byl projednáván Vrchním soudem v Praze v roce 2013.  
 
Popis skutkového děje byl následující: 
 
„Dne 17. 2. 2010 v době kolem 00:15 hodin v P., ulici N., přišel obviněný O. M., do zdejší 
restaurace S. R., sdělil obsluhujícímu A. T., že čeká na kamaráda a posadil se na židli za 
vchodovými dveřmi, načež kolem 00:30 hodin vešli do této restaurace poškozený A. Z., 

                                                                 
59 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 8 Tdo 250/2013. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/996EA9D3BF9CA6ACC1257B64005938F8?ope
nDocument&Highlight=0, ze dne 2. 5. 2014. 
60 Viz § 29 zákona č. 40/200í Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
61 Viz § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
62 Blíže kapitola 2.2 Podmínky nutné obrany. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/996EA9D3BF9CA6ACC1257B64005938F8?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/996EA9D3BF9CA6ACC1257B64005938F8?openDocument&Highlight=0
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poškozený S. B., M. S. a R. M., a chtěli si objednat pití, na což jim A. T. sdělil, že podnik už 
bude zavírat a již nepřijímají objednávky, jmenovaní tedy začali opouštět restauraci a při 
odchodu vznikl mezi obviněným M., poškozeným Z. a poškozeným B. slovní konflikt, obviněný 
poté s oběma jmenovanými vyšel na ulici, kde již stál svědek M. a kam z restaurace vycházel 
svědek S., zde pokračovala slovní roztržka mezi zúčastněnými, načež v době kolem 00:50 
hodin, na základě předchozí telefonické žádosti obviněného, přijel se svým vozidlem Huyndai 
Elantra, před tuto restauraci I. K., obviněný, který při příjezdu tohoto vozidla stál s ostatními 
zúčastněnými na chodníku před uvedenou restaurací, nasedl do vozidla I. K. na místo 
spolujezdce, kde si z blíže nezjištěného místa vzal zavírací nůž s nápisem „yong cheng“  
v černošedomodrém barevném provedení, délky čepele 95 mm, vystoupil z vozidla, a po 
krátké chvíli, v rozrušení vyvolaném předchozím napadáním ze strany poškozených a jejich 
hrubě urážlivými výrazy na adresu jeho matky a výhrůžkami, že je třeba vše vyřídit ihned, 
reagoval na fyzické napadení ze strany poškozeného Z. dvěma ranami nožem do rozhraní 
bederní a hýžďové krajiny vlevo zevně v čáře zadní pažní a do zevní strany levého stehna, 
načež poškozený Z. začal utíkat směrem k ulici N. P., obviněný M. se za ním rozběhl, 
poškozený Z. z místa utekl, přičemž M. S. a R. M. zůstali stát na chodníku, ale poškozený S. B. 
se rozběhl za obviněným M., který se po několika metrech běhu zastavil, v té chvíli byl 
napaden poškozeným B., otočil se na něj a v průběhu následujícího fyzického konfliktu jej 
zranil nožem tak, že ho zasáhl čtyřmi ranami do pravého třísla a stehna, levého boku 
a předloktí, načež nastoupil do vozidla I. K. a z místa činu uprchl, přičemž svým jednáním 
poškozenému A. Z. způsobil povrchní bodnou ránu na rozhraní bederní a hýžďové krajiny 
vlevo zevně a bodnou ránu na zevní straně levého stehna, tedy poranění ze soudně 
lékařského hlediska kvalifikované jako drobné poškození na zdraví nedosahující závažnosti 
ublížení na zdraví, a poškozenému S. B. způsobil bodnou ránu pravého třísla, kde v průběhu 
bodného kanálu došlo k dvojnásobnému porušení pravé kyčelní tepny a dalšímu porušení 
pravé kyčelní žíly, dále mu způsobil bodnou ránu pravého stehna, povrchovou bodnou ránu 
břicha na levém boku a bodnou ránu levého předloktí, kdy následkem vícečetných bodných 
poranění, provázených velkou krevní ztrátou a na ni navazující těžkou poúrazovou poruchou 
krevní srážlivosti, vedoucí již k nekontrolovatelnému pokračování krvácení i z neporaněných 
cév, poškozený ve FN Motol zemřel.“63 
 
V daném případě bylo nezbytné vyřešit otázku, zda verbální napadání poškozeného, bylo 
možné považovat za útok, tedy zda byl útok přerušen či nikoli. 
 
Ze shora uvedeného vylíčení skutkového děje jednoznačně vyplývá, že iniciátory konfliktu 
byli poškození a že obviněný M. se snažil o smírné řešení vzniklé situace. Poškození však 
smírné vyřešení konfliktu odmítali. Navíc poškozeného vulgárními projevy na jeho adresu  
a na adresu jeho matky záměrně provokovaly a poškozeného B. fyzicky napadl poškozeného 
ještě předtím než si sedl do vozidla. Poškozený z vozidla vystoupil poté, co poškození po 
něm požadovali okamžité řešení situace. V nutné obraně se nevyžaduje tzv. subsidiarity, 
a proto nebylo povinností obviněného vyhnout se přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku 
útěkem z místa konfliktu. Obviněný byl napadán jak fyzicky, tak i slovně a poškození byli 
v početní přesile. Z uvedeného je tedy zřejmé, že se obviněný nacházel v kritické a emočně 
                                                                 
63 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 3 Tdo 1197/2013. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6B613F3DC85F3362C1257C770044C0BC?ope
nDocument&Highlight=0, ze dne 2. 5. 2014. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6B613F3DC85F3362C1257C770044C0BC?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6B613F3DC85F3362C1257C770044C0BC?openDocument&Highlight=0
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vypjaté situaci, ve které použil nože ke své obraně. „Samotná skutečnost, že obránce použije 
proti neozbrojenému útočníkovi zbraně, neznamená, že jde o obranu zcela zjevně 
nepřiměřenou způsobu útoku.”64 Přiměřenost nutné obrany je nezbytné posuzovat ze 
subjektivního hlediska obviněného, tedy tak, jak se mu jevila v době trvající nebo 
bezprostředně hrozícího útoku. Z tohoto důvodu nelze učinit jednoznačný závěr o vyloučení 
nutné obrany65 proto, že si obviněný (obránce) na svou obranu proti hrozícímu nebo 
očekávanému útoku opatřil zbraň. Přiměřenost obrany intenzitě útoku, není totiž závislá na 
použitém prostředku, ale na tom, jak tento prostředek obránce použije. S ohledem na výše 
uvedené lze konstatovat, že za shora popsané situace, ve které obviněný M. čelil sám 
napadání ze strany skupiny osob, jejíž členové nepřijali nabídku smírného řešení konfliktu, 
několikrát obviněného fyzicky napadli, a poté, co obviněný nastoupil do auta, po něm 
požadovali okamžité „řešení konfliktu”, pravděpodobně ve podobě fyzického napadání, 
obviněný M. jednal v nutné obraně ve smyslu trestního zákoníku.66 
 
3.2 Úvahy de lege ferenda 
 
Autorem předložené úvahy de lege ferenda obsahují jen dílčí změny, neboť trestněprávní 
úprava nutné obrany je zpracována na dobré úrovni. 
 
Z ustanovení upravujícího nutnou obranu67 jednoznačně nevyplývá, že nutná obrana je 
přípustná i proti útokům trestně neodpovědných osob či osob jednajících ve skutkovém 
omylu. V některých případech je dokonce jednání takových osob posuzováno za podmínek 
krajní nouze.68 Z tohoto důvodu autorka studie navrhuje doplnit znění nutné obrany 
následovně: „Za útok se považuje i útok osoby trestně neodpovědné z důvodu věku nebo 
nepříčetnosti, a útok osoby jednající ve skutkovém omylu.“ 
 
Pokud jde o útok zvířete, lze jednat v mezích nutné obrany jen tehdy, pokud zvíře 
představuje živý nástroj v rukou pachatele. V ostatních případech je možné „útok“ zvířete 
odvrátit za podmínek krajní nouze.69 Z tohoto důvodu by bylo vhodné doplnit stávající 
právní úpravu o větu: „Za útok se považuje i útok člověkem poštvaného zvířete.“ 
 
Neurčitý pojem „způsob útoku“ by bylo vhodné doplnit následovně: „Způsob útoku zahrnuje 
zejména místo, čas, počet útočníků, použité prostředky a okolnosti vztahující se k osobě 
útočníka a obránce.“ 
 
Určitou právní jistotu by napadenému zcela jistě poskytlo doplnění definice nutné obrany  
o následující větu: „ Pokud se někdo vzhledem k okolnostem případu mylně domnívá, že 
útok hrozí, nevylučuje to trestní odpovědnost za čin spáchaný z nedbalosti nebo ve 
skutkovém omylu.“ 

                                                                 
64 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 1994, sp. zn. 7 To 202/94, publikované pod č. 47/1995 
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
65 Viz § 29 zákona č. 40/1961 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
66 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
67 Viz § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
68 Viz § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
69 Viz § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
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Závěr 
 
V závěru studie autorka stručně shrnuje její význam s možnými dopady do praxe. Autorka 
stručně seznamuje čtenáře z trestněprávním institutem nutné obrany jakožto účinného 
nástroje boje člověka s trestnou činností. Prostřednictvím rozboru praktických případů je 
čtenáři přiblížena celá materie nutné obrany. V praktické části studie je čtenář seznámen  
s aplikačními problémy nutné obrany. Ze samotného obsahu studie, především z praktické 
části studie, vyplývá, že při posuzování jednotlivých případů nutné obrany berou orgány 
činné v trestním řízení70 v potaz jak hledisko objektivní, tak hledisko subjektivní. Přitom se 
však nepřipouští, aby rozrušení obránce či jeho pocit ohrožení ospravedlňovaly překročení 
zákonem stanovených mezí nutné obrany. Obecně je jednání v nutné obraně považováno za 
žádoucí jev, a proto příliš tvrdě nastavené podmínky postihu, byť i neúmyslného vybočení  
z mezí nutné obrany, mohou ovlivnit rozhodnutí obránce využít institutu nutné obrany. 
Zásadní roli při posuzování excesu z mezí nutné obrany sehrává především subjektivní 
stránka trestného činu představována znakem zavinění a přiměřenost obrany. Zvláště 
komplikované je posuzování přiměřenosti obrany především v situacích, ve kterých je útok 
neozbrojeného pachatele (útočníka) odvracen se zbraní a útočníkovi je způsobena těžká 
újma na zdraví či smrt. Takové jednání není možné vždy posoudit v souladu se zákonem 
právě s ohledem na způsob použití zbraně v dané situaci. Protože každý případ je jedinečný, 
nelze vypracovat univerzální metodiku (návod) postupu napadeného proti různým druhům 
útoku. Právní úprava nutné obrany by proto měla být, co nejvíce jednoznačná. Přesné 
vymezení zákonem požadovaných podmínek vytváří předpoklad proto, aby občané ztratili 
své pochybnosti a obavy vztahující se hlavně k otázce přiměřenosti nutné obrany. 
V souvislosti s výše uvedeným autorka studie v kapitole 3.2 předkládá možné změny či 
doplnění stávající právní úpravy. Z hlediska komplikovanosti patří nutná obrana bezesporu 
mezi nejzajímavější oblasti trestního práva a oprávněně vyvolává jistou nedůvěru. Složitost 
institutu nutné obrany autorka dostatečně demonstrovala výběrem případů z praxe, které 
jsou blíže rozpracovány v kapitole 3.1. 
 

                                                                 
70 Viz § 12 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších novel: Orgánem činným 
v trestním řízení se rozumí policejní orgán, státní zástupce a soud.  


