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SEBEOBRANA SE ZBRANÍ, právní aspekty - texty zákonů 
 

 

 

 

 

NUTNÁ OBRANA - § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (Česká republika) 

(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. 

 

KRAJNÍ NOUZE - § 28 trestního zákoníku 

(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. 
 

 

Nutná obrana - § 2905 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Česká republika) 

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a 

způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě.  

To neplatí, je-li zjevné, že  

 napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo  

 obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka 

způsobené odvracením útoku. 

 

Krajní nouze - § 2906 občanského zákoníku 

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě 

újmy tím způsobené,  

 nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo  

 nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, 

ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze.  

To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající. 

 

Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k 

omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí (§ 2907 o. z.). 
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NUTNÁ OBRANA - § 25 zákona č. 300/2005 Z. z., trestní zákoník (Slovenská republika) 

 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 

chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 

 

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 

spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. 

 

 

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak 

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

zľaknutia. 

 

 

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to 

trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti. 

 

 

 

OPRÁVNENÉ POUŽITIE ZBRANE - § 26 tr. zákoníku 

 (1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. 

 

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom 

obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne 

alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému 

úmyselne spôsobená smrť. 

 

   

Další pojmy:       

 duty to retreat (povinnost ustoupit) 

 castle doctrine (princip hradu)  

 stand your ground („neustupovat“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za podpory:        LEX Východní Čechy           Puškařství Boček (www.puskarstvibocek.cz) 

 ladění, opravy a úpravy zbraní 

 navařování laserem a obrábění na CNC strojích 

 


