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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 8.VII.2009 
ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU 

RATIFIKOVÁN 
 

Český červený kříž (ČČK) vítá skutečnost, že prezident republiky Václav Klaus dnes 
ratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního soudu. 

Česká republika se tak připojí ke 109 států světa, které jsou již smluvními stranami této 

mezinárodní smlouvy – Římského statutu. 

Římský statut byl sjednán na diplomatické konferenci v Římě v červnu 1998 a na jeho 

základě byl po 1.7.2002 (tj. po vstupu Statutu v platnost) ustaven Mezinárodní trestní soud 
(ICC), sídlící v Haagu.  

Tento soud je prvním stálým mezinárodním soudním orgánem, kterému náleží stíhat 

nezávažnější zločiny podle mezinárodního práva – zločin proti míru, válečné zločiny, 
zločiny proti lidskosti a zločin genocidia. Předešlá praxe byla založena na ustavování 

tribunálů ad hoc, což nebylo jednak pružné a jednak se státy nemohly samy rozhodnout, zda 

se jurisdikci takového soudu podřídí či nikoli.  

Česká republika podepsala Římský statut již na jaře 1999, avšak problémem, s nimž se 

politická reprezentace nemohla dosti dlouho vypořádat, bylo vyslovení souhlasu 
Parlamentu ČR s ratifikací. Tento souhlas byl vysloven teprve loni (Senát 16.7.2008, 

Poslanecká sněmovna 29.10.2008). Vyslovení souhlasu předcházela kampaň nestátních 

organizací sdružených spolu s ČČK v České koalici pro ICC. 

Statut vstoupí pro ČR v platnost prvního dne měsíce následujícího po 60. dnu od uložení 

listiny o ratifikaci u generálního tajemníka OSN. ČR se tak dostane mj. práva účastnit se 

shromáždění, které volí soudce ICC či rozhoduje o znacích skutkových podstat zločinů. 

Dnešního dne tak byl završen dlouhý proces. Není argumentačně významné, zda byla ČR 

první či poslední zemí EU, která Statut ratifikovala. Významné je, že se připojila ke státům, 

které sdílí přesvědčení o tom, že ICC bude jedním z nástrojů mezinárodní spravedlnosti, 

může přispět k včasnějšímu stíhání pachatelů těch nejzávažnějších zločinů podle 

mezinárodního práva v případech, kdy daný stát není schopen nebo ochoten provinilce 

řádně stíhat. Vědomí této skutečnosti může na potenciální pachatele působit také 

preventivně, a tedy k mnohým z těchto zločinů vůbec nemusí dojít. 
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