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jak tvrdí dr. Chytil. Deflační teorie je příliš vazny názor a je 
representován v celém. světě vynikajíeími vědci, než aby bylo 
možno jej odb}Tti. Svou snahou, abych argul11.entú deflační teorie 
nezlehčil, jsem se ovše~n vystavil nebezpečí, že budou zlehčeny 
.argumenty llloje. Nešlo mi však o potírání deflační teorie, nýbrž 
·0 její posouzení. 

~ 

Stav nouze. 
::Fokus o výklad § 2 tr. zák. se zřetelem k historickému .vývoji a k pří

pravným osnovám trestních zákonů československého a německého. 

Dr. Jaroslav Ma r cha (Praha) . 

(Dokončení.) 

6. I když jsou všechny podmínky stavu nouze splněny, 
.nelze vyloučiti trestnost, je-li hodnota obětovaného statku nepo
Jněr-ně vyšší než zacbráněného (nález nejv. soudu 2640/127). Do
.stáváme se k nejchoulostivějšímu probléIllU stavu nouze, totiž 
.k otázce hodnocení statků, resp. záj,mů. Viděli jsme, že si věda 
.představovala nouzi ve většině případů jako konflikt, ať už práv 
Jlebo statkú. Dnes vidíme ve stavu nouze konflikt buď dvou 
zájmú nebo povinností. Předevšínl tedy není zásadního rozdílu 
~llezi těimi dvěnla činiteli, neboť každá povinnost je nám uložena 
--právem k ochraně nějakého zájInu, individuálního nebo· spole
čenského. PorušÍlll-li ji tedy, porušuji nebo ohrožuji tím ne
-přímo i onen zájem. 

Zásadně se žádá, aby hodnota statku zachráněného byla 
buď nepomě'rně vyšší (cit. roz:h.) nebo aS1poI1 nebyla nižší (nejv . 
.soudní dvůr rak. Č, 3952/12). Předpokládá se zde tedy úvaha 
jednajícího, vážení právních statků, třebaže v daném okamžiku 
.může býti bleskurychlá. ~roto hodnocení osoby v n!Ouzi se nalé
.zající mi'lže se však lišíti od objektivního hodnocení nesúčast
něné osoby, ku př. soudce. Co je zde měřítkenl pro stanovení 
nadřaděnosti a podřaděnosti statků? 

Člověk v nouzi hodnotí každý statek právní rozsahem zla, 
jehož se dík tomuto statku vyvaruje. Je přirozeně nakloněn 
-představovati si hodnotu vlastních statků větší než statků cizích. 
'Tato představa je pak pro jeho jednání důležitá: čím výše hod
notí statek ohrožený a méně statek, jenž má · biTt obětován, tím 
spíše se pro čin rozhodne, tím větší je psychický tlak. Janka 
praví správně, že při jeho rozhodnutí nezáleží vůbec na sku
tečné velikosti .zel, nýbrž na představě, kterou si o nich tvoří 
jednajícÍ. Hodnocení zla je tedy čistě subjektivní, ale právě ten 
subjektivní názor byl pro pachatele jediným slněrodatným. Ta~ 
Kové hodnocení má ovšem za následek, že hodnota téhož statku, 
-pozorována z hlediska svou různých subjektů, může být různá. 
~Pro boháče lllá 100 Kč nepomérně menší hodnotu nežli 'pro chu-
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ďasa, jemuž snad znam·enají vše. Malíček virtuosův m.á pro něj 
větší hodnotu než pro obyčejného člověka, kter~r jej někdy ne
váhá obětovati, aby si tím získal hmotný prospěch (na př. dostal 
pojistku). Otázka zní: má soudce jehož úlohou je v konkretním 
případě posouditi, zda je dána uméřenost statku obětovaného 
a zachráněného, přihlížeti k tomuto subjektivnímu hodnocení 
pachatelovu? . 

Jisto je, že nějaké stupnice statků podle jejich absolutní 
hodnoty sestaviti nelze. Zde nemůže být rozhodnou ku př. kon
kretní cena, poněvadž jsou statky (čest, panenství), jež oceniti 
nelze. Snad má být měřítkem trest na jich zničení nebo ohro
žení? Pak by kapitál v rukou podnikavého, inteligentního oh:
chodníka měl větší hodnotu než život starce, opuštěného v chu
dobinci. A přece by nebylo možno obětovat jeho život peně'zŮIn 
obchodpíkovým. 

Problémem hodnocení statků obírá se v teorii stavu nouze 
obzvláště t. zv. nauka o »odvažování« statků nebo zájmů (Inte
r,essen- oder Guterabwagungstheorie). Jejími hlavní-mi zastánci 
byli BerneT (De im,punitate prorpter summam necessitatem pro
posita), Stammler (IDarstellung der strafrechtlichen Bedeutung 
des Notstands), Janka a j. Odůvodií.ována byla hlavně záJmem, 
který má na udržení cennějšího statku ve většině případů spo
lečnost. Člověk byl považován pouze za správce statků, jež mu 
byly svěřeny společností. J edin~r ochrany hodný zájem (sc'hutz
wurdiges lnteresse) na jich zachování má prý právní řád. 
Pod vlivem německé právní vědy bylo i německé ' platné právo. 
Podle § 228 obč. zákona německého není jednání, jež zachra
ňujíc vlastní statek ničí Hm cizí, protiprávné »wenn der Schaden 
nicht ausser Verhaltnis zu der Gefahr ist«. Žádá se tedy úměr
nost, stejně jako v § 904~ dle něhož je někdo oprávněn působiti 
na věc, wenn der drohende Schaden gegenl1ber dem aus der Ein
wirkung entstehenden Schaden unverhaltnismassig gross ist.« 
Hodnoty zde tedy musí býti nepoměrně rozdílné. 

Platný zákon trestní v ČSR., jak jsme viděli, ani poměru 
neurčuje, ani nedává soudci směrnic pro posuzování statků~ 
Judikatura žádá rovněž, aby hodnota statku zachráněného byla 
nepOlm·ěrně větší, neurčujíc, podle čeho má soudce hodnoty před 
porovnáním určiti. Nezbývá tedy než míti za to, že zákonodárce: 
chtě>! ponechati soudci, aby podle svého právního citu rozhodl,. 
zda žádaný pOffitěr zde byl., Bude pak na něm, aby přihlédl, jak 
ke konkretní ceně statku, tak k ceně, již mu přikládá společnost 
lidská, tak konečně · ne v poslední řadě k hodnotě, již přikládá 
statku jednaJícÍ" 'sám' 'jakožto k činiteli, který m,ěl značný vliv 
na rozhodnutí jedn.ajícího. 

Co se týče konečně pÍ"ávní povahy činu z nouze v platném 
právu, zůstává sice beztrestný, ale je protiprávný. Následky to
hoto ' pojetí stáVu nouze ' vyipočetli jsme už nahoře. 

Osnova ČS. Přihlédněme nakonec, jak řeší otázku stavu 
nouze přípravná osnova čsl. trestního zákona, a srovnejme ji 
s návrhem obecného trestního zákoníka německého z r. 1925~ 
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Typičnost činů, z nouze spáchaných, jakož i kusost platného 
práva, nepodávajícího soudci pevných směrnic pro posuzování 
činů; v nouzi spáchqn~Tch, vynutila si v osnově zvláštní úpravy. 
Zákonodárce se při tonl dosti podstatně uchýlil od platného 
práva. 

Stav nouze řešen je ' v § 23 osnovy, který zní: 
1. Kdo jedná za tím účelem, aby odvrátil od sebe nebo ji

néhO' přímo hrozící nebezpečí pro tělo, svobodu, n~ajetek nebo 
jiný statek, není trestný, uč.inil - li to přiiněřenýn~ způsoben~. 

2. Trestn)~ je však, byl-li pO'vinen snášeti hrozícj nebezpečí 
nebo lze-li na něm slušně žádati, aby se zdržel takového jednání, 
zejména proto, že sán~ zavinil nebezpečí, že je mohl odvrátiti 
jiným zpll:sobeln nebo , že hodnota ohroženého statku je, nepO'
měrně menší než .škoda, kterou způsobil. 

3. PřekrO'čí -li jednající n~eze beztrestného jednání v nouzi 
z O'mluvitelného ukvapení nebo rO'zčilení způsobeného nebez
pečím, může soud mimořádně trest zmírniti «. 

Osnova německá . Návrh obecného trestního zákona něn~. 
zabývá se stave,IH nouze v § 22, jeho text je: 

»\V cr eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, um die 
gegenw~rtige, nicht anders abwendbare Gefahr eines erhebli
chen Schadens von sich oder ,eineln anderen abzuwenden, bleibt 
von der auf die vorsatzliche Begehung der Tat gesetzten Strafe 
frei, wenn ihn~ nach den Ulnstánden nicht ZUZUluuten war, den 
drohenden Schaden zu dulden. 

Hat der Táter eine solche Gefahr irrttimlich angenommen 
und beruht der IrrŤlun auf FahrHissigkeit, so finden die Vor
schriften uber fahrUlssige Handlung,en Anwendung «. 

První odstavec. zavádí do trestního práva československého 
pronikavou nO'vinku tíni, že dovoluje všeobecně pomoc v nouzi. 
Nežádá se tedy jako dříve blízký pOlněr mezi jednajícín~ a 
osobou v tísni, kter~T je v platnén~ právu podmínkou beztrest
nosti. Po té stránce shoduje se s osnovou nělneckou. . 

Co se t)Tče chráněných statkú, uvádějí se tělo, svoboda atd. 
pouze příkladlHo jako statky konkretní a contr. pouhého ab
straktního zájmu. Zásadně jsou tedy chráněny všechny právní 
statky, Také v' tOlnto bodě neliší se od něm'ecké osnovy, která 
oproti platnému právu německému znan~ená značné rozšíření 
(podle dnešního trestního zák. něm. §§ 52 a 54 chráněny ťělo 
a život (Leib und Leben) jednajícího nebo jeho příslušníků). 

V obou osnovách postrádáme ustanovení ovýlučnosti stavu 
nouze, jakožto pohnutky jednání. Nelze přec olnluviti toho, jehož 
vede vedle tísně k činu i pohnutka jiná. Snad by se po té 
stránce odpomohlo vsunuthn slova »výlučně « za slovo »jedná« 
v 1. odst. § 23, kter)T by pak zněl: »kde jedná výlučně, za tím _ 
účelem, aby « atd. 

, Žádá se dále přiméřenost činu. Jest zřejmo, že zde, jde právě 
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o onen poměr statků resp. povinností, který je rozhodný pro:· 
trestnost. Kdy jednání se stalo přinlěřen)Tm zpúsobeln, o tom. 
rozhodne soudce v konkretnÍln případě. Ale stylisace osnovy 
(výraz »lZe-li slušně žádati «) dovoluje s'Ůudci, aby event." i v pří
padě nepoměrnosti statků podle okoln'Ůstí řešeného případu_ 
trestnost vyloučil. Mt'řítkem zde lná být pojeln slušnosti, jak se 
vyvinul při styku mezi poctivými a řádnÝlni lidmi, ale zároveň 
se s'Ůudci dává možnost, aby přihlédl k subjektivní hodnotě ) 
kterou statkŮln přikládal jednající, aby vzal v úvahu lidskou. 
slabost, jež vždy přeceňuje vlastní statky. 

Totéž platí dle formulace osnovy i o otázce viny. I zde 
povoluje výraz »slušnost« soudci, aby vyl'Ůučil trestnost, nelze-li . 
po pachateli, přesto, že si nouzi sám zavinil, slušně žádati, aby 
se jednání zdržel. Bez výhrady je tedy trestný pouze ten, jehož . 
povinn'Ůstí je nebezpečí nésti (vojín, hasič, policista atd.). 

Také autorům nělneckého návrhu nezllstalo tajno, že jde . 
často o porně·r mezi statky, jež nelze uvésti na společného jnle
novatele, aby nl'Ůhly být srovnávány. Proto stanovili pojeln . 
»Zunlutbarkeit« jako hranici, již nesmí v nouzi jednající pře
kročiti. Ten umoUíuje pak soudci, aby vedle konkretní ceny 
právních statků přihlédl také k zvyklolSteln slušného styku mezi 
lidmi, pravidh1m l1uavnosti, k pojetí lidí spravedlivě usuzují
cích, poněvadž se dá jen podle všech okolností konkretního 
případu posouditi, » wann dem 'Hiter ZUZUlnuten war den dro
henden Schaden zu leiden «. 

Také otázku viny zahrnuje zákonodárce něnlecký pod týž.', 
pojelm a nevylučuje zásadně beztrestnost ani v nouzi zaviněné, 
poněvadž ví, že odstrašující úč.inek trestu ve stavu skutečně 
naléhavé nouze selhává (důvodová zpráva k osnově). Jestliže · 
se pak pachatel dOlnníval omylmn, který vznikl z nedbalosti, . 
že je dán stav nouze a je-li čin ten, spáchán z nedbalosti, sám_ 
o sobě trestným, má na něj b~·tuvalen trest, na tento čin 
uložený. 

Třetí odstavec § 23 . čs. osn'Ůvy řeší případy, kdy pachateL 
vykr'Ůčil z nlezí, jež právo žádá pro čin z nouze spáchaný" 
má-li zůstati bez trestu (exces). V tom případě čin není sice bez 
trestu, ale soudce mŮ.že miInořádně, t.. j. až o dva stupně 
trest snížiti , Je to obdoba k ustanovení o překročení mezí. 
sp-ravedlivé obrany, jež n.acházíme už v platnélm. právu . . 
Tak jako tam, i v § 23, odst. 3, se žádá, aby k excesu 
d'Ůšl'Ů jen z Olnluvitelného ukvapení nebo rozčilení. Osnova 
je proti platnému právu potud přesnější, že žádá, aby 
rozčilení, resp. ukvapení způsobeno bylo nebezpečím sa
rnÝln. Nebylo by tedy důvodeiIn pro snížení trestu, kdyby 
někdo rozčilený z jakéhokoliv jiného d-Llvodu přišel do stavu 
nouze a taln jednal zp-Llsobem nepřiměřeným. Snad nebylo ani. 
v intencích zákonodárných .omezovati onlluvn)T účinek nervo- · 
vého podráždění při excesu n.a případy, kdy zvýšení nervového
napětí bylo násl1edkem hrozícího nebezpečí. Můžeme si zcela 
d'Ůbře představiti, že někdo, rozčilen na nejvyšší míru na př.-
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. předchozí hádkou dostane se do stavu nouze a že jeho zesla
b ené nervy nevydrží nového náporu: dopouští se excesu, pře
kročí meze be~trestného jednání. Může právo činit ro.zdíl lnezi 
ním a osobou, jejíž rozčilení vyplynulo · z hrozícího nebezpečí? 
Brání tomu právní cit. Snad by se ony právní případy daly 
zahrnouti pod odst. 2 a soudce by mohl poukázat na to, že ne
bylo lze slušně žádat, aby se onoho jednání idržel. Ovšem pak 
už nemůže nalézti na snížený trest; rÚ'zhodne-li jednou, že sluš
nost nedovoluje, aby právo žádalo po člověku v takovéln stupni 
rozčilení, aby se činu zdržel, lnusí vždy nalézti na beztrestnost. 

Ve fonnulaci stavu nouze dle čs. osnovy chJ1bí nám však 
jeden z rysú, který je pro jednání z nouze charakteristick:)T; 
nikde není totiž vyjádřeno , že čin ten, kdyby nebyl spáchán 
z nÚ'uze, byl by trestný nebo aspOll protiprávný. Je přece do
cela dobře lnyslitelno, že někdo, aby odvrátil nebezpečí pro 
život atd., jedná způsobeln nepřhněřeným a přesto j eště se ne
dopouští protirprávného činu. Tak boháč-podivín, jenž obdržel 
dopis, vyhl~ožující mu krádeží rodinné pam,átky, bez jakékoliv 
ceny pro jiného, a jenž vydává obrovské sumy armádě detek
tivů, hlídajících jeho dúm, nejedná jistě přiměřeně v očích 
objektivního diváka. Ale jeho jednání bylo by beztrestnÝln 
sanlO sebou, i kdyby to v § 23 (1.) osnovy nebylo výslovně prÚ'
hlášeno. T eprve, když SVÝUl činenl za1sáhne cizí zájem, vzniká 
otázka, má-li být trestán nebO' mají-li jej ok Ú'lno sti , jež nazý
váme stavem' nouze , Ú'mluviti. Kdo chce odvrátiti od sebe nebo 
Ú'd jiného nebezpečí prO' tě10 atd., může jednati zpúsobem jak
koliv nepřimě'řeným; pokud tím neporuší nějakou -pÚ'vinnost 
nebo cizí. právenl chráněn:)T zájem, Ú'tázka protiprávnosti, resp. 
trestnÚ'sti vůbec nevzniká. 
. Snad by se dal zl1lěnit první odstavec . ~ 23 osnovy ve 
snlyslu toho, co bylo řečeno, takto: 

» Kdo prÚ'vede výlučně za tím účelem, aby odvrátil od sebe 
n ebo jiného přímo hrozící nebezpečí pro tělo, svobodu, lnajetek 
neb jiný statek, čin , který by byl sám o sobě trestný, netrestá 
se, učinil - li to přiměřen:)Tll1 způsobenl. « 

Obě osnovy liší se konečně v základním právním pojetí 
cmu z nouze. PÚ'dle ně·meckého návrhu není důvÚ'dem čin 
ospravedlňujícím (Rechtsfertigungsgrund), nýbrž pouze trest
nost vylučují cínl (Strafausschliessungsgrund), tedy jako v na
šem positivním právu. Naproti tomu Ú'snova čs. jde dále a v dů
vodové zprávě upírá činu pouze i bezprávnost, ačkoliv to ze 
znění osnÚ'vy přímo nevysvítá. To 111á ovšelm všechny důsledky, 
o nichž byla shora učiněna zmínka, hlavně Ú'všem, že proti 
činu z nouze je vyloučena podle svého pojmu spravedlivá nutná 
obrana a je možné nanejvýš zase j~n jednání z nouze. 


