Resumé
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a
Mezinárodním trestním soudem. Cílem mého výzkumu bylo provést srovnání Římského
statutu, mezinárodní smlouvy, na základě které vznikl Mezinárodní trestní soud,
s českým ústavním a trestním právem.
Česká republika ratifikovala Římský statut v roce 2009. Touto ratifikací se
Česká republika zavázala poskytovat Soudu justiční spolupráci a právní pomoc. Je nutno
si uvědomit, že v dnešním světě dochází k mnoha zločinům podle mezinárodního
trestního práva, nad nimiž má Mezinárodní trestní soud jurisdikci. V případě potřeby
musí být Česká republika připravena jednat, a je proto nutné vědět, jakým způsobem by
v takovém případě měly české státní orgány postupovat, zda lze vůbec všechny závazky
realizovat v souladu s vnitrostátním právem.
Z tohoto důvodu se tato práce pokouší objasnit vazbu mezi Římským
statutem a příslušnou českou právní úpravou. Proto jsem provedla srovnání Římského
statutu s českým právním řádem a pokusila se nalézt odpovědi na následující otázky:
zda je Římský statut v souladu s ústavním pořádkem ČR, zda jsou jím upravené zločiny
v dostatečné míře obsaženy také českým trestním právem a zda české právo umožňuje
v případě potřeby procesní postup požadovaný úpravou v Římském statutu.
Svou diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, které se dále člení na
podkapitoly. V první kapitole popisuji proces přijímání Římského statutu v České
republice. Podstatou kapitoly je zejména rozebrání politické diskuze spojené s ratifikací
této mezinárodní smlouvy v roce 2009. Druhá kapitola podrobně rozebírá odbornou
debatu nad možnými nesrovnalostmi mezi Římským statutem a ústavním pořádkem ČR,
zejména otázku imunit čelních státních představitelů, vydávání vlastních občanů a
udělování prezidentských milostí. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým skutkovým
podstatám zločinů v jurisdikci Mezinárodního trestního soudu a jejich srovnání
s úpravou v českém trestním právu, zejména v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb.,
v platném znění. Čtvrtá kapitola navrhuje možný procesní postup českých orgánů pro
případ, kdy by byla od České republiky vyžadována Mezinárodním trestním soudem
jakákoli forma spolupráce, blíže upravena Římským statutem v čl. 86 a násl.

