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Posudek vedoucí na diplomovou práci Jana Vrobla na téma  

Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi ICC 

Mezinárodní trestní soud se v poslední době stává předmětem zájmu diplomových 

prací stále častěji. Úměrně tím, jak přibývá prací k tématu, ubývá diplomantů, kteří by se na 

téma dokázali podívat z originální a inovativní perspektivy. Janu Vroblovi se to podařilo. Jeho 

práce mapující vliv judikatury Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY) na statut a praxi Mezinárodního trestního soudu (ICC/MTS) patří k nejzajímavějším 

textům, které na Právnické fakultě UK k tématu v poslední době vznikly. Práce je po 

obsahové i formální stránce zpracována pečlivě a prokazuje diplomantovu schopnost vyrovnat 

se s komplikovaným tématem, pracovat s primárními i sekundárními prameny a s judikaturou, 

a předložit rozbor, který působí zasvěceně a přesvědčivě. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu:  

Témata Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního 

trestního soudu nejsou sama o sobě nijak nová. Jejich kombinace ale, přinejmenším v českém 

prostředí, nová je. Je také aktuální, neboť Mezinárodní trestní soud se stále ještě nachází na 

počátku svého působení a řadu otázek spojených s výkladem Římského statutu si teprve bude 

muset vyjasnit. Judikatura ICTY jí při tom může nepomoci, a i kdyby se tak nestalo, MTS se 

zkrátka musí s dědictvím ICTY určitým způsobem vyrovnat. Zpracování tématu kladlo na 

diplomanta značné nároky. Ty se odvíjely od potřeby projít velké množství rozhodnutí obou 

soudních institucí i od nutnosti vymezit (a omezit) předmět práce a nalézt adekvátní způsob, 

jak se s tímto předmětem vyrovnat. Diplomant se s oběma těmito výzvami vyrovnal se ctí.  

2. Formální stránka práce a využité zdroje:  

Diplomová práce je na vysoké formální i jazykové úrovni, je psána odborným 

jazykem a prakticky se v ní neobjevují chyby a překlepy. Práce o celkovém rozsahu 74 stran 

(z toho 57 stran vlastního textu) je logicky rozčleněna do úvodu, čtyř kapitol a závěru. K nim 

je připojen seznam použitých zdrojů, česky a anglicky psané abstrakty a výčet klíčových slov. 

Diplomant vychází z odpovídajícího souboru primárních zdrojů i sekundární literatury. Jak již 

bylo řečeno, ocenění si zaslouží velmi bohaté využití judikatury obou trestních institucí, které 

se neomezuje na klasické případy (např. Tadić). Práce se zdroji je standardní, způsob jejich 

citování odpovídá české normě. 

3. Obsahová stránka práce: 

 Diplomová práce si klade za cíl „zodpovězení otázky, nakolik case law jugoslávského 

Tribunálu ovlivnil Římský statut a následně pak i praxi Mezinárodního trestního soudu“ (str. 
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6). Tohoto cíle se snaží dosáhnout tím, že nejprve zkoumá vliv Statutu a judikatury ICTY na 

ustanovení Římského statutu MTS a následně se zabývá jejich vlivem na judikaturu MTS. 

Pozornost je omezena jen na materiální pravidla mezinárodního trestního práva, což je – 

vzhledem ke komplexitě tématu a stanovenému rozsahu diplomové práce – rozumné. 

Možnost obdobně prozkoumat procesní pravidla nicméně zůstává v záloze např. pro případ 

rozšiřování diplomové práce na práci rigorózní. Vlastní debatě o vlivu ICTY na MTS 

předchází stručné představení obou soudních institucí. 

 Kapitola věnovaná vlivu judikatury ICTY na Římský statut se zaměřuje nejen na 

skutkové podstaty zločinů podle mezinárodního práva (genocida, zločiny proti lidskosti a 

válečné zločiny), ale i na individuální trestní odpovědnost, odpovědnost velitelů a jiných 

nadřízených a okolnosti vylučující trestní odpovědnost. Dokládá přitom, že judikatura ICTY 

Římský statut MTS v mnoha ohledech ovlivnila, což se projevilo např. převzetím generální 

klauzule zločinů proti lidskosti, nebo úpravou institutu odpovědnosti velitelů de facto. 

Zajímavé je zjištění, že vliv působí i opačně, tj. že i sám ICTY se mnohdy nechal Římským 

statutem inspirovat, např. u definice společného zločinného podniku. Stejně tak zaujmou 

příklady situací, ve kterých se oba soudní orgány v přístupu úmyslně rozešly – ICTY odmítl 

inspiraci Římského statutu (požadavek přítomnosti politického komponentu pro spáchání 

zločinů proti lidskosti) a MTS se odchyluje od judikatury ICTY (donucení). 

 Kapitola zaměřující se na vliv judikatury na praxi MTS si podrobněji všímá čtyř kauz 

projednávaných, popř. již uzavřených, v souvislosti s občanskými válkami v Demokratické 

republice Kongo a ve Středoafrické republice (Lubanga, Katanga, Mbarushimana, Bemba). 

Závěry vcelku odpovídají poznatkům zjištěným v předchozí části. Diplomant konstatuje, že 

MTS ve své rozhodovací praxi využívá judikatury ICTY, např. přebral definici ozbrojeného 

konfliktu, nebo definic rozsáhlého a systematického útoku v rámci zločinů proti lidskosti. 

V případě, kdy judikatura ICTY odporuje textu Římského statutu, dává nicméně MTS vcelku 

logicky přednost Statutu, jak je tomu např. u institutu společného zločinného podniku. 

Vzhledem k tomu, že MTS zatím vynesl jen minimum rozhodnutí, bude nesporně zajímavé 

sledovat, zda vliv ICTY na MTS potrvá i do budoucna, nebo zda se MTS začne postupně od 

tohoto vlivu osamostatňovat. 

4. Závěry a otázky k zodpovězení během obhajoby:  

Diplomovou práci Jana Vrobla nazvanou Dědictví ICTY a jeho vliv na statut a praxi 

ICC považuji za mimořádně zdařilou a zajímavou. Diplomant prokázal orientaci v tématu, 

schopnost pracovat se zdroji, zejména s judikaturou, i dobrou znalost mezinárodního práva. 
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Diplomová práce nepochybně splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na 

Právnické fakultě UK. Jako takovou ji plně doporučuji k obhajobě a, s výhradou úspěšného 

průběhu této obhajoby ji předběžně hodnotím jako výbornou. Během obhajoby by se 

diplomant mohl vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. V jakých otázkách se přístup ICTY na straně jedné a přístup MTS na straně druhé liší 

nejvýrazněji? Čemu diplomant rozdíl přístupů přičítá? Kterému z nich dává přednost? 

2. Co diplomant považuje za hlavní dědictví ICTY? Čím ICTY obohatilo mezinárodní 

trestní právo? Jak se diplomant dívá na výhrady vůči činnosti ICTY (tvorba práva a ne 

pouze aplikace, nerespektování zákazu retroaktivity, nadměrný aktivismus aj.)?  

 

V Praze dne 5. dubna 2013 

 

 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA 

Vedoucí diplomové práce 


