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Cílem konference je připomenout 10. výročí vstupu v platnost Římského statutu Mezinárodního 

trestního soudu (Římský statut vstoupil v platnost dne 1. 7. 2002) a diskutovat s experty z oblasti 

mezinárodní trestní spravedlnosti výzvy, kterým mezinárodní trestní justice v současnosti čelí. 

Kromě osobitých zkušeností soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a nově 

zvoleného soudce Mezinárodního trestního soudu, bude diskuze v prvním panelu zaměřena na 

rozšiřování pravomocí ICC na nové skutkové podstaty (zejména zločin agrese a rozšíření 

určitého okruhu zakázaných zbraní na vnitrostátní ozbrojený konflikt) a na výzvy pro justici 

v postkonfliktní situaci. Druhý panel se bude zabývat zejména oblastí právní spolupráce ČR ve 

vztahu k ICC. Jednak bude diskutována nová právní úprava obsažená v návrhu zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, řešena bude i otázka praktické realizace 

žádostí ICC. Pozornost bude rovněž věnována limitům mezinárodní trestní spravedlnosti 

v stávajícím systému mezinárodních vztahů. 

 

Profily účastníků 

 

JUDr. Pavel Caban, Ph.D., pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR, v letech  

2000-2009 pracoval na mezinárodněprávním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, od 

prosince roku 2009 působí jako diplomat na Velvyslanectví ČR v Haagu, kde se podílí na 

zastupování ČR v mezinárodních organizacích a institucích sídlících v Haagu (Mezinárodní 

trestní soud, Organizace pro zákaz chemických zbraní a další).   

 

JUDr. Robert Fremr je předsedou senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech  

2006-2008 a 2010-2012 působil jako ad litem soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro 

Rwandu, kde se podílel na rozhodování tří případů. V prosinci byl 2011 zvolen Shromážděním 

smluvních stran Římského statutu soudcem Mezinárodního trestního soudu, k němuž by měl 

nastoupit pravděpodobně v roce 2013. 

 

JUDr. Renáta Klečková, Ph.D. pracuje od roku 2007 na mezinárodněprávním odboru 

Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zaměřuje se především na mezinárodní trestní právo a 

humanitární právo. Pravidelně zastupuje ČR na zasedáních Shromáždění smluvních stran 

Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. V roce 2010 se účastnila jednání Revizní 

konference Římského statutu v Kampale (Uganda), kde byla přijata definice zločinu agrese. Dále 

zastupuje ČR v pracovní skupině Rady EU pro mezinárodní trestní soudnictví (COJUR ICC).  

 

Mgr. Petr Klement působí od roku 2006 na Nejvyšším státním zastupitelství, kde vede oddělení 

vnějších vztahů. Specializoval se především v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a 

hospodářské kriminality, věnuje se i otázkám zahraničních civilních misí. V roce 2007 působil v 

Eurojustu jako vyslaný národní expert, od října 2010 do počátku letošního roku pracoval jako 

prokurátor civilní mise EU EULEX – Kosovo v oblasti Kosovské Mitrovice. Je členem stálého 

výboru Evropské justiční vzdělávací sítě (EJTN) pro vzdělávání soudců a státních zástupců 

v oblasti mezinárodní právní pomoci v trestních věcech, je také kontaktním bodem Evropské 

justiční sítě. Přednáší na mezinárodních konferencích a seminářích, podílí se na organizaci 

vzdělávacích akcí EJTN. 

 

JUDr. Světlana Kloučkova, Ph.D. je od roku 2001 ředitelkou mezinárodního odboru 

Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Předtím působila jako státní zástupkyně se zaměřením 

na násilné činy a hospodářskou kriminalitu. Je kontaktním místem ČR v Evropské justiční síti, 

síti CARIN a JIT. Během českého předsednictví v Radě EU předsedala skupině COPEN a 

podílela se na sjednávání smlouvy o právní pomoci mezi EU a Japonskem. Školí státní zástupce 

v oblasti mezinárodní justiční spolupráce, přednáší v Justiční akademii ČR, USA a Evropě. Je 



spoluautorkou publikace Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech (Linde 2003) a 

Trestní právo procesní (UK Praha), publikuje v řadě odborných časopisů. 

 

Mgr. Miroslav Kubíček pracuje od roku 2002 na Ministerstvu spravedlnosti, a to nejprve na 

mezinárodním odboru a od reorganizace v roce 2008 na mezinárodním odboru trestním 

v oddělení mezinárodního práva trestního. Podílí se na vyřizování konkrétních případů 

mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních (extradice, právní pomoc, předávání 

trestního řízení, předávání a přebírání odsouzených osob atd.) se státy mimo EU a tzv. 

schengenský prostor i konkrétních případů mezinárodní justiční spolupráce s mezinárodními 

trestními soudy a tribunály a na přípravě vnitrostátní legislativy a resortních předpisů i 

sjednávání mezinárodních smluv. Byl členem pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. V roce 2010 byl zvolen členem užší skupiny 

expertů Rady Evropy pro mezinárodní spolupráci (PC-OC Mod). 

 

 


