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Česko po letech váhání plně podpořilo Mezinárodní trestní soud 
 
Česká republika ve středu přestala být posledním státem Evropské unie, který 
neratifikoval Římský statut zakládající Mezinárodní trestní soud (ICC). Prezident 
Václav Klaus smlouvu tento týden podepsal a ratifikační proces tak může být ukončen 
uložením ratifikační listiny u Organizace spojených národů. Nyní je naší povinností 
sladit trestní legislativu s Římským statutem. 
  
České nevládní organizace Liga lidských práv, Amnesty International, Český červený kříž a 
Člověk v tísni podporovaly přistoupení České republiky k ICC již od roku 2002 v rámci 
neformální koalice. Po nedostatečných snahách minulých vlád a parlamentů koalice 
nevládních organizací opětovně v tomto volebním období opakovaně vyzývala vládu i 
parlament ke spolupráci na schválení Římského statutu. K tomu došlo v loňském roce. 
Poslední překážkou plné ratifikace pak byl až do tohoto týdne prezident republiky, který 
s podpisem smlouvy otálel. Z toho důvodu české organizace společně s více než dva a půl 
tisíci mezinárodními organizacemi vyzvaly prezidenta Václava Klause v dubnu 2009, aby co 
nejdříve podepsal ratifikační listinu, uložil ji u OSN a připojil se ke státům odhodlaným 
bojovat proti beztrestnosti pachatelů nejzávažnějších zločinů.  
 
Od svého vzniku v roce 2002 Mezinárodní trestní soud založil pracoviště ve všech státech, 
kde probíhají jeho nezávislá vyšetřování a vydal třináct veřejných zatykačů na osoby, které 
údajně nesou největší odpovědnost za brutální zločiny v Demokratické republice Kongu, 
Ugandě, Středoafrické republice a Dárfúru. První přelíčení v případě, kde je obžalovaným za 
válečné zločiny v Demokratické republice Kongu Thomas Lubanga Dyilo, začala před ICC na 
počátku tohoto roku. 
 
„Jsme přesvědčeni, že každá další ratifikace Římského statutu učiní ICC silnějším a lépe 
vybaveným k plnění své primární role, tedy předcházení tomu, aby ve světě docházelo k 
páchání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.“ říká právník Ligy David 
Zahumenský.  
 
Podle spolupracujících organizací je nyní prioritní, aby Česká republika schválila smlouvu o 
výsadách a imunitách představitelů ICC a přijala vyhovující prováděcí legislativu umožňující 
efektivně s Mezinárodním trestním soudem spolupracovat.  
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