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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Mezinárodní trestní soud oslaví 5. narozeniny – bez České republiky 
 

11. dubna 2007 – Ve více než sto státech světa si dnes připomínají páté výročí 
splnění podmínky pro vznik Mezinárodního trestního soudu. Česká republika mezi 
ně nepatří. Ačkoli na mezinárodním poli často vystupuje jako obhájce lidských práv, 
do dnešního dne není účastníkem této mezinárodní instituce, která může trestat 
pachatele nejhorších zločinů jaké lidstvo zná – genocidia, zločinů proti lidskosti či 
válečných zločinů.  
Přesně před pěti lety počet států, které se připojily k Mezinárodnímu trestnímu soudu 
dosáhl 60, což bylo podmínkou pro jeho vznik. 11. duben 2002 se proto do dějin 
zapsal jako den, kdy byla završena desetiletí dlouhá snaha o vytvoření mezinárodní 
instituce, která zajistí řádný soudní proces s pachateli nejhorších masových zločinů 
podle mezinárodního práva. Mezi státy, které se zúčastnily těchto mimořádných 
oslav v sídle OSN v New Yorku bylo i Slovensko. Náš nejbližší soused ratifikoval 
Římský statut (zakládající dokument Soudu z roku 1998) právě v tento historický den 
před pěti lety. Česká republika, jako jediná z EU, to dosud neučinila. 
Mezinárodní trestní soud je nyní již plně funkční institucí. Od ledna má prvního 
obžalovaného, jímž je Joseph Kony stíhaný za válečné zločiny spáchané ve vleklém 
a krvavém konfliktu ve východním Kongu. V únoru hlavní prokurátor Soudu, 
Argentinec Luis Moreno-Ocampo, rozvířil stojaté vody mezinárodní diplomacie ve 
vztahu k Súdánu, jehož vláda je již několik let podezřelá z páchání zločinů proti 
lidskosti ve své západní provincii Darfur. Ocampo vydal zatykač na dva Súdánce, 
z nichž jeden je ministrem současné vlády. Je nasnadě, že v reakci na to Chartúm 
ztíží spolupráci s Mezinárodním trestním soudem. Ministr vnitra Al-Zubayr Bashir 
Taha pohrozil zmasakrovat jakoukoliv osobu, která se pokusí zatknout súdánského 
činitele a předat ho mezinárodním orgánům. 
O to víc je důležité, aby jeho činnost podporovalo co nejvíce států světa. Přes dvacet 
českých nevládních organizací se domnívá, že posílení Soudu je jeden z důvodů 
proč by se i Česká republika měla co nejdříve k němu připojit. Proto společně vydaly 
veřejnou výzvu  k ratifikaci zakládajícího Statutu Mezinárodního trestního soudu. 
Premiér Mirek Topolánek nedávno na interpelaci ve sněmovně reagoval slovy, že 
„ratifikace Římského statutu je zahraničněpolitickým zájmem České republiky a za 
současného stavu věcí Česká republika už nemá důvod neratifikovat tento 
Mezinárodní trestní soud.“ Podle nevládních organizací je k tomu nejvyšší čas a 
tvrdí, že tímto aktem konečně dokážeme, že nejsme lhostejní k obětem těch 
nejzávažnějších mezinárodních zločinů. 
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