TRESTNÍ PRÁVO
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ
PROTIPRÁVNOST

HLAVA III TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
Takové okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti
Protiprávnost je vyloučena v důsledku ospravedlňujícího důvodu

§ 28

KRAJNÍ NOUZE

§ 29

NUTNÁ OBRANA

§ 30

SVOLENÍ POŠKOZENÉHO

§ 31

PŘÍPUSTNÉ RIZIKO

§ 32

OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ

Další zvláštní případy
Beztrestnost policejního agenta (§ 363)
• beztrestný za účast na organizované zločinecké skupině
- jestliže se činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti
- jestliže skupinu sám nezaložil nebo nezosnoval
• není trestný pro vyjmenované trestné činy (kuplířství, legalizace výnosů TČ,
obchodování s lidmi, padělání peněz, neoprávněné podnikání, provedení
zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovolené ozbrojování,
výroba a nakládání s OPNL, úplatky atd.)
Výkon dovolené nebo přikázané činnosti
• není zahrnuto v trestním právu, ale vyplývá z jiných právních norem
• lze se s nimi setkat pod názvy jako je výkon práva,
výkon rozhodnutí, pořádkové zákroky apod.
• proti generálnímu zákazu stojí konkretizovaná povinnost
• např. výkon exekuční činnosti, donucovací prostředky

§ 28 Krajní nouze
(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.

• odvracení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem
• nebezpečí hrozí přímo, bezprostředně
• nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak
• způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než
ten, který hrozil
• ten, komu hrozilo, neměl povinnost jej snášet
Nebezpečí = stav hrozící poruchou chráněného
zájmu, škoda může vzniknout
komukoliv
Vybočení z mezí krajní nouze (exces)
• spáchání trestného činu při odvracení nebezpečí je polehčující okolností podle §
41 písm.g, což je zohledněno při určení druhu trestu a jeho výměry
• nejednalo-li se o skutečné nebezpečí, ale pouze o domnělé (podmínky nutné
obrany byly jen v představě pachatele, posuzuje se trestnost se zřetelem
na skutkový omyl, nepůjde o úmyslný trestný čin, ale o nedbalostní

