
 

Diplomová práce se zabývá mezinárodním trestním soudnictvím, které se 

v posledních dvaceti letech stalo velmi diskutovanou sou�ástí mezinárodní politiky. 

Po skon�ení bipolárního konfliktu došlo na mnoha místech sv�ta k rozpoutání 

ozbrojených konflikt�, které byly doprovázeny nebývalou brutalitou. Mezinárodní 

komunita tak nutn� musela hledat prost�edek, jak na tyto ukrutnosti reagovat. V roce 

1993 Rada bezpe�nosti OSN p�istoupila k opat�ením podle kapitoly VII Charty OSN 

a jednohlasn� rozhodla o ustavení ad hoc Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii, jehož úkolem bylo prošet�it a potrestat osoby zodpov�dné za 

vážná porušení mezinárodního humanitárního práva b�hem balkánského konfliktu. O 

rok pozd�ji, v roce 1994, Rada bezpe�nosti OSN rozhodla o ustavení dalšího ad hoc 

tribunálu - Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který m�l potrestat 

architekty rwandské genocidy. Oba tribunály p�isp�ly k urychlení rozhodnutí ustavit 

stálý Mezinárodní trestní soud, jehož úlohou je napomoci ukon�it éru beztrestnosti 

pro pachatele nejzávažn�jších zlo�in� podle mezinárodního práva. Zlo�inu genocidy, 

vále�ných zlo�in�, zlo�in� proti lidskosti a v budoucnu zlo�inu agrese. Tedy zlo�in�, 

které mohou být hrozbou pro celé lidstvo. Diplomová práce se nejprve zabývá 

trestními tribunály ad hoc - Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou 

Jugoslávii a Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu. Zam��uje se na 

okolnosti vzniku, pravomoci a dosavadní �innost t�chto tribunál� a také na jejich 

odkaz pro mezinárodní právo a mezinárodní systém. Práce zárove� analyzuje 

spolupráci stát� s t�mito tribunály. Zejména Srbska a Chorvatska s Mezinárodním 

trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii a Rwandy s Mezinárodním trestním 

tribunálem pro Rwandu. Následn� práce analyzuje stálý Mezinárodní trestní soud a 

snaží se odpov�d�t na otázku, pro� se n�kte�í klí�oví akté�i sou�asných 

mezinárodních vztah� obávají spolupráce s touto soudní institucí. Na záv�r 

diplomová práce nabízí pohled teorií mezinárodních vztah� (realismu, liberalismu a 

konstruktivismu) na možnost spolupráce stát� prost�ednictvím mezinárodního 

trestního soudnictví.  

 

Na základ� rozhodnutí d�kana Fakulty sociálních v�d Univerzity Karlovy byl k této 

diplomové práci vypracován ješt� druhý oponentský posudek, a to garantem oboru 

Mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních v�d 

Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Janem Karlasem, M.A., Ph.D.  (viz p�ípadn� 

P�ÍLOHA nebo ERRATA). 


