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ÚVOD  

Hlava státu, kterou může představovat prezident, monarcha či jiná instituce, je 

všeobecně považována za vrcholného představitele státu. V každé zemi je však úloha 

hlavy státu vnímána jinak, což je dáno historickým postavením a významem tohoto 

státního orgánu a pravomocemi, které jsou jí ve státě přiznány. Vliv na vnímání 

úřadu ostatními mohou mít i osobní vlastnosti jedince, který funkci v dané chvíli 

zastává. Ústava, ústavní zvyklosti a jiné právní předpisy dané země hlavě státu 

přiznávají různé funkce, na základě kterých se odvozuje, jakou politickou silou hlava 

státu ve své zemi disponuje. V mezinárodních vztazích jsou si však všechny osoby 

zastávající úřad hlavy státu rovny. Jednání, která ve svém úřadu činí, jsou přičitatelná 

státu a podle chování hlavy státu je posuzován samotný stát, jeho politické názory a 

jeho směřování v mezinárodních vztazích.  

Hlava státu má tak svůj význam z hlediska vnitrostátního i mezinárodního. Z 

hlediska práva mezinárodního mezi její funkce patří reprezentování státu navenek 

nebo ratifikace mezinárodních smluv. V mnoha zemích vyhlašuje válku a je 

velitelem armády. Mezinárodní právo (dále také „MP“) uznává úřad hlavy státu jako 

znak státnosti a jako úřad, který si zasluhuje respekt od ostatních států. 

Pro nerušený výkon svých funkcí a zachování respektu ze strany cizích států 

hlava státu potřebuje, aby byla její osoba i úkony chráněny před zásahy cizí moci. 

Hlavě státu je pro tento účel odedávna přiznávána imunita, která jí zajišťuje 

nedotknutelnost a vynětí z trestního stíhání v cizím státě a poskytuje jí možnost 

svobodně a nerušeně vykonávat své pravomoci. Imunita jí zaručuje ochranu i před 

možným stíháním soudy domovského státu podle vnitrostátního právního řádu.  

I když dnes bývají funkce hlavy státu v mnoha zemích v zásadě pouze 

ceremoniální povahy, jejich výkon je stále chráněn imunitami přiznávanými právem 

vnitrostátním i mezinárodním. V minulosti hlava státu díky imunitě, která ji chránila 

před trestním stíháním, nemohla být souzena za žádné zločiny, které spáchala při 

výkonu své funkce. V poslední době se imunita, která představuje jednu ze 

základních zásad obyčejového MP, dostává do konfliktu s další mezinárodněprávní 

zásadou objevující se až v poslední době, s individuální trestní odpovědností. 
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Podle některých odborníků dnes můžeme za subjekt MP považovat v jistých 

případech i jednotlivce, zejména v souvislosti s ochranou lidských práv, kdy se může 

obrátit na mezinárodní soud, pokud jsou tato jeho práva porušována, či v souvislosti 

s deliktní způsobilostí, tj. se způsobilostí k protiprávnímu jednání, kdy jednotlivec 

nese odpovědnost za své protiprávní chování. V mezinárodním právu se za 

protiprávní jednání jednotlivce považuje spáchání zločinu podle mezinárodního 

práva. Osoba, která spáchá zločin podle MP, může být trestně stíhána některým z 

mezinárodních trestních tribunálů, které byly za účelem stíhání zločinů podle MP a 

jejich pachatelů vytvořeny. 

Zločinem podle MP se myslí nejvážnější porušení pravidel MP, spáchání 

nejzávažnějších zločinů, kterými je dotčeno celé mezinárodní společenství. Zločin 

podle MP představuje značnou hrozbu pro celé mezinárodní společenství a obvykle 

bývá spáchán osobou, která je vedoucím představitelem státu. Díky pravomocím, 

které vnitrostátní právo hlavě státu přiznává, může totiž tento státní orgán svými 

úkony schválit či nařídit jednání, které svou podstatou zakládá zločin podle MP. 

Imunita chrání hlavu státu před trestním stíháním i v případě, že se dopustí 

zločinu podle mezinárodního práva. Nicméně vývoj v rámci MP ukazuje, že důvody, 

pro které je udělena imunita, se postupem času v případě spáchání zločinu podle MP 

neaplikují. Za účelem stíhání zločinů podle MP byly vytvořeny mezinárodní trestní 

tribunály, v minulosti například Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

(dále také „ICTY“) a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (dále také „ICTR“), 

zřízené na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále 

také „RB OSN“), a v nedávné době založený Mezinárodní trestní soud (dále také 

„MTS“ nebo „Soud“).  

Jako univerzální soud, jehož účelem je stíhat a spravedlivě trestat pachatele těch 

nejzávažnějších zločinů, jimiž je ohroženo mezinárodní společenství, byl vytvořen 

Mezinárodní trestní soud. Tato relativně mladá instituce, jejíž fungování je upraveno 

Římským statutem (dále také „Statut“), oficiálně vznikla v roce 2002. Do současné 

doby ratifikovalo Římský statut 139 států. 
1
  

                                                 
1 UNITED NATIONS. Treaty Collection. [online]. Rome Statute of the International Criminal Court. 

Dostupné z WWW: < 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-

10&chapter=18&lang=en >  
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Cílem MTS je vyšetřování situací, při nichž došlo ke spáchání zločinu podle MP, 

a následný postih všech osob, které se takového zločinu dopustily. MTS 

předpokládá, že osobou odpovědnou za spáchání zločinu podle MP není jen osoba, 

která vlastnoručně zločin spáchala, ale také ta osoba, která dala podnět či příkaz ke 

spáchání zločinu podle MP. Takový zločin spolu s přímými pachateli obvykle spáchá 

i osoba v nejvyšším postavení státu, která zločiny plánuje a dává svým podřízeným 

rozkazy. Právě hlava státu se ve většině zemí nachází ve velení vojenských složek, 

kterým může dávat pokyny. Hlava státu nejčastěji vyhlašuje válku a je odpovědná za 

způsoby jejího vedení.  

Zásada individuální trestní odpovědnosti, na které je postaven MTS, se dostává 

do rozporu s pravidlem, podle něhož je hlava státu vyňata z jurisdikce cizích států a 

ve většině případů se na ní imunita vztahuje i podle právního řádu jejího 

domovského státu. Podle zásad imunity by hlava státu neměla být trestně stíhána za 

trestný čin, který spáchala v době výkonu její funkce.  

Diplomová práce se věnuje problematice imunity hlavy státu před Mezinárodním 

trestním soudem. MTS nemůže efektivně vykonávat své úkoly, pokud osoby, které 

spáchají zločin podle MP, jsou z jeho jurisdikce na základě imunity vyňaty. Proto 

Mezinárodní trestní soud může podle článku 27 Římského statutu stíhat i osoby, 

které se nacházejí v pozici nejvyšších představitelů státu a požívají imunitu. Můžeme 

však toto ustanovení aplikovat i na hlavy států, které nejsou smluvními stranami 

Statutu? Statutem jsou vázány jen státy, jež ho ratifikovaly, a proto nelze jeho 

ustanovení vynucovat vůči státům, které nejsou jeho smluvními stranami. 

Smluvní strany jsou povinny podle Statutu spolupracovat se Soudem. 

Z mezinárodního práva pro ně však vyplývají i jiné povinnosti, ke kterým se 

zavázaly, a tyto povinnosti se mohou dostat do střetu se žádostí Soudu. Státu může 

na základě žádosti Soudu vzniknout povinnost zatknout a předat osobu z jiného státu, 

která podle MP požívá imunity. V daném případě může mít zároveň k tomuto státu 

povinnost dodržovat pravidlo mezinárodního práva o imunitách, které chrání státní 

představitele před zatčením a trestním stíháním v cizím státě. 

Na možnou kolizi mezinárodněprávních závazků, které jsou státy povinny 

dodržovat, reaguje článek 98 Římského statutu, který stanoví, že smluvní strana 
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nemusí Soudu vyhovět, pokud by tím porušila závazky jí vznikající z mezinárodního 

práva vůči třetím státům.  

 Nastává tedy otázka, kterou ze svých povinností má stát splnit, zda tu, kterou má 

vůči Soudu, tedy předat osobu, nebo tu, kterou má vůči jinému státu, tedy 

respektovat imunity, které daná osoba požívá, a osobu Soudu nepředat.  

Cílem diplomové práce je vyhodnotit, zda stát (jako smluvní strana Římského 

statutu) má v každém případě povinnost Mezinárodnímu trestnímu soudu předat 

osobu, i když ta podle mezinárodního práva požívá imunitu, či zda mají 

mezinárodněprávní povinnosti, kterými je smluvní strana vázána vůči státu jinému, 

přednost. 

Mnozí pachatelé zločinů podle MP budou právě osoby nacházející se v čelním 

postavení států a režimů, které neratifikovaly Římský statut. Soud se nemůže 

spoléhat na ochotu států vzdát se imunity pro své orgány, a proto přijal ve svém 

Statutu opatření, které dovoluje Soudu stíhat každou osobu bez ohledu na její 

postavení, funkci a s tím související výsady a imunity. 

Z případů řešených před Soudem nelze vysledovat, jak státy postupují při 

předávání hlav států Mezinárodnímu trestnímu soudu. I když MTS hlavy některých 

států již obvinil, jejich předání brání zejména státy, které se Soudem nechtějí 

spolupracovat. Neochota států předávat obviněné osoby Soudu mu znemožňuje 

dokončit svou práci na jednotlivých případech. Bez spolupráce států nebude mít 

Soud lehké dosáhnout svého cíle, kterým je stíhání a potrestání pachatelů zločinů 

podle MP. 

I přes krátkou existenci této instituce se Mezinárodnímu trestnímu soudu, zvláště 

Římskému statutu, věnuje mnoho publikací, které pocházejí jak od zahraničních, tak 

od českých autorů. Římský statut a jeho obsah je vykládán v mnoha odborných 

knihách. Publikace zasvěcené jen části Statutu se zaměřují zejména na hmotněprávní 

ustanovení Statutu, která jsou ve Statutu velmi dobře vymezena. Soustředí se 

například na zločiny spadající do jurisdikce Soudu, na výkon jurisdikce Soudu a jeho 

komplementární pravomoc k národním soudům.  

Problematika trestní odpovědnosti hlavy státu před mezinárodními trestními 

tribunály je také zpracována v odborných titulech, ty se však příliš nevěnují rozporu, 

který představují dvě výše uvedená ustanovení Římského statutu. Důvodem je 



10 

 

zřejmě fakt, že neexistuje dostatek případů, který by ukázal, jak se v praxi postupuje, 

pokud Soud obviní hlavu státu. Naplnění procesněprávních norem obsažených ve 

Statutu je totiž závislé na spolupráci států se Soudem a samotná činnost Soudu 

nepostačuje k jejich provedení. Statut sám předpokládá, že smluvní strany upraví své 

vnitrostátní právo tak, aby spolupráce se Soudem byla zajištěna a vedla k co 

nejefektivnějšímu fungování této mezinárodní instituce.  

V diplomové práci bude nejprve nastíněn vznik a fungování MTS jakož i jeho 

příslušnost a zásady řízení. Bude čerpáno zejména ze zakládacího dokumentu Soudu, 

kterým je Římský statut, a dále z knihy Pavla Šturmy Mezinárodní trestní soud 

a stíhání zločinů podle mezinárodního práva.  

V další části bude uvedeno obvyklé postavení hlavy státu v mezinárodních 

vztazích a ochrana, kterou jí zvláště mezinárodní právo přisuzuje. Postavení hlavy 

státu uvnitř státu i při jednání na mezinárodním poli je konkrétně ukázáno na případu 

českého prezidenta podle Ústavy České republiky (dále také „ČR“). Jako literatura 

budou použity odborné knihy zaměřené na mezinárodní či ústavní právo. V této 

kapitole se objevují důležitá rozhodnutí soudů a jiných orgánů, která se věnovala 

imunitám státního představitele. Na závěr této části je také uvedeno, v jakém stavu se 

nachází kodifikace pravidel týkající se imunit státních představitelů, kterou se zabývá 

Komise pro mezinárodní právo.  

Třetí kapitola se zabývá vztahem MTS k vynětí hlavy státu z jurisdikce 

Soudu. Zde jsou uvedena relevantní ustanovení Římského statutu věnující se 

imunitám, které jsou určité osobě přiznány vnitrostátním či mezinárodním právem. 

Kapitola je zaměřena na rozpor daných ustanovení a na povinnosti, které z nich 

vyplývají státům, zvláště smluvním stranám Statutu. 

Poslední část práce je případovou studií, která se věnuje súdánskému 

prezidentovi Umaru al Bašírovi, na kterého MTS vydal již dva zatykače. Prezident 

Súdánu je stále na svobodě a navzdory zatykači cestuje po světě a navštěvuje země, 

které ho odmítají Soudu předat, což argumentují právě existencí imunity. Svým 

jednáním Súdán a jiné státy, na jejichž území se al Bašír nachází, ignorují tuto 

mezinárodní instituci a znesnadňují její činnost.  

Diplomová práce byla zpracována na základě prostudování zdrojů různé povahy, 

mezinárodních i vnitrostátních pramenů práva, české a zahraniční odborné literatury, 
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odborných a novinových článků. Citována jsou i relevantní rozhodnutí 

mezinárodních i národních soudů. Metodou práce je především právní analýza, která 

vychází jak z textu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, tak z odborné 

literatury. 

Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu a pokusí se zjistit, zda mají státy 

bezpodmínečnou povinnost spolupracovat se Soudem či zda mají před závazky, které 

vyplývají z Římského statutu, přednost jiné povinnosti založené mezinárodním 

právem, které vznikají mezi smluvními stranami a jinými státy, zejména státy, které 

nejsou smluvními stranami Římského statutu. 
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1  MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ SOUD  

První návrhy na vytvoření mezinárodního trestního tribunálu jsou datovány již 

do 19. století. O založení mezinárodní trestního soudu se jednalo dále po první 

světové válce, ale fakticky první mezinárodní trestní tribunály vznikají po druhé 

světové válce, jejichž působnost se však vztahuje jen na určitý konflikt a na určité 

období. 
2
 Stálá instituce mezinárodního trestního soudu je vytvořena po konci 

studené války, kdy se zvyšuje zájem na ustavení soudu, který by nebyl omezen jen 

na určité území, období či konkrétní konflikt a stíhal by všechny zločiny podle MP 
3
 

bez rozdílu. 

Zločin podle MP se vyznačuje mimořádně vysokou závažností a nebezpečností 

protiprávního chování. Jedná se zpravidla o čin osob jednajících v úředním postavení 

či se souhlasem státu, porušující nejzávažnější pravidla určená k ochraně míru a 

nejzákladnějších lidských práv, včetně zásady humanity v době ozbrojeného 

konfliktu. 
4 

Porušením kogentních zákazů, mezi které řadíme i spáchání zločinu 

podle MP, je vyvolána nejen mezinárodněprávní odpovědnost státu, ale i trestní 

odpovědnost osob, které se v postavení státních orgánů takového chování dopustily. 

K trestnímu stíhání těchto osob může přistoupit teritoriálně či personálně 

kompetentní stát jednotlivě na základě uplatnění své jurisdikce, zejména na základě 

principu univerzality, anebo celé mezinárodní společenství koordinovaně, 

prostřednictvím mezinárodních trestních soudů. 
5
 

Mezinárodní trestní soud je stálá instituce založená Římským statutem, 

s mezinárodním složením soudců aplikující normy mezinárodního práva, která byla 

založena za účelem stíhání osob, které spáchaly zločin podle MP. Následující 

kapitola se zaměří na vznik MTS, podstatu fungování Soudu podle Římského statutu 

a jeho jurisdikci. V kapitole také budou stručně uvedeny situace, které v současné 

době Soud vyšetřuje. 

                                                 
2 Jedná se o vytvoření mezinárodních trestních tribunálů ad hoc či tribunálů smíšených, například 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), Mezinárodní trestní tribunál pro 

Rwandu (ICTR), Zvláštní soud pro Sierru Leone (SCSL). 
3 Pro výraz zločin podle MP se používá i termín „mezinárodní zločin“, který však někteří autoři 

považují jen za hrubé porušení MP přičitatelné státu. Tato práce proto používá jen termínu zločin 

podle MP pro označení závažného protiprávního jednání spáchaného jednotlivcem. 
4 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. Praha : 
Karolinum, 2002. s. 36 
5 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. s. 777. 

http://www.osn.cz/system-osn/mezinarodni-tribunaly/?i=135
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1.1   VZNIK MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU 

Od začátku 90. let se Komise pro mezinárodní právo zabývala otázkou 

mezinárodní trestní jurisdikce, včetně návrhů na zřízení mezinárodního trestního 

soudu. Původní návrh statutu vypracovaný Komisí pro MP pochází z roku 1994. Poté 

Valné shromáždění OSN vytvořilo Přípravný výbor pro MTS, který přepracoval 

návrh do podoby předložené na konferenci v Římě. Od 15. června do 17. července 

1998 se konala v Římě diplomatická konference zplnomocněných zástupců, kde byla 

diskutována budoucí podoba soudu. Na závěr konference byl přijat Statut MTS, kdy 

120 států hlasovalo ve prospěch Římského statutu, sedm států bylo proti (Spojené 

státy americké, Čína, Libye, Irák, Izrael, Katar, Jemen) a 21 zemí přítomných na 

konferenci se hlasování zdrželo. 
6
 Po dosažení požadovaných šedesáti ratifikací 

Statut vstoupil v platnost 1. 7. 2002. 
7
 Od přijetí Statutu se smluvní stranou stalo 139 

států. 

1.2   ŘÍMSKÝ STATUT 

Římský statut je základním dokumentem, jímž se řídí fungování Soudu.  Statut je 

mezinárodní smlouva, která ustavila Soud jako stálou mezinárodní instituci, jejímž 

úkolem je vykonávat jurisdikci nad nejzávažnějšími zločiny, kterými je dotčeno celé 

mezinárodní společenství (čl. 1). Jeho sídlo se nachází v Haagu (čl. 3) a úředními 

jazyky soudu jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština. 

Pracovními jazyky Soudu jsou angličtina a francouzština (čl. 50).
 

Soud je 

samostatnou mezinárodní institucí, která své vztahy upravuje jednak dohodou s OSN 

8
, jednak dohodou o sídle s hostitelským státem 

9
. 

                                                 
6 BANTEKAS, I. International Criminal Law. 4. vyd. Portland : Oxford. 2010. s. 424 
7 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 787, 789 
8 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United 

Nations. ICC-ASP/3/Res.1. [online]. 2004. Dostupné z WWW: < http://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/916FC6A2-7846-4177-A5EA-5AA9B6D1E96C/0/ICCASP3Res1_English.pdf 

> 
9 Headquarters Agreement between the International Criminal Court and the Host State. 

ICC‐BD/04‐01‐08. [online]. 2008. Dostupné z WWW: < http://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/99A82721-ED93-4088-B84D-

7B8ADA4DD062/280775/ICCBD040108ENG1.pdf > 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/916FC6A2-7846-4177-A5EA-5AA9B6D1E96C/0/ICCASP3Res1_English.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/916FC6A2-7846-4177-A5EA-5AA9B6D1E96C/0/ICCASP3Res1_English.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/99A82721-ED93-4088-B84D-7B8ADA4DD062/280775/ICCBD040108ENG1.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/99A82721-ED93-4088-B84D-7B8ADA4DD062/280775/ICCBD040108ENG1.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/99A82721-ED93-4088-B84D-7B8ADA4DD062/280775/ICCBD040108ENG1.pdf
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1.2.1  JURISDIKCE, PŘÍPUSTNOST  A PLATNÉ PRÁVO  

Článek 4 Statutu přiznává Soudu mezinárodněprávní subjektivitu a takovou 

právní způsobilost, která je potřebná k výkonu jeho funkcí a naplnění jeho cílů. Své 

pravomoci může vykonávat na území kterékoli smluvní strany Statutu a na území 

kteréhokoli jiného státu, pokud tak stanoví zvláštní smlouva. 

Podle dalších ustanovení nemá Statut MTS retroaktivní působnost a výkon 

jurisdikce Soudu je tedy omezen pouze nad zločiny spáchanými po vstupu Statutu 

v platnost, tj. po 1. 7. 2002. Svou jurisdikci vykonává Soud nad fyzickými osobami, 

které v době spáchání zločinu dovršily osmnáctý rok věku (čl. 25, 26). 

Článek 21 Statut uvádí, které prameny práva bude Soud uplatňovat při výkonu 

své činnosti. Soud se při svém rozhodování řídí na prvém místě samotným Statutem, 

dále využívá dokument Znaky skutkových podstat zločinů (Elements of Crime) 
10

 a 

Jednací a důkazní řád (Rules of Procedure and Evidence). Na druhém místě a ve 

vhodných případech se Soud řídí aplikovatelnými smlouvami, zásadami a pravidly 

MP, včetně zásad ozbrojených konfliktů. V případě, že by nestačily výše uvedené 

prameny, nastupují obecné zásady MP. Soud může také využít výklad právních 

pravidel, která interpretoval ve svých dřívějších rozhodnutích.
 11 

Soud je založen na obligatorní či automatické pravomoci ve vztahu k  zločinům 

vyjmenovaným ve Statutu v čl. 5. 
12 

Jedná se o nejzávažnější zločiny, kterými je 

dotčeno mezinárodní společenství jako celek. Jurisdikce soudu se omezuje na zločiny 

genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese. V článcích 6 až 8 

Statutu je uvedeno, kterými skutky mohou být uvedené zločiny spáchány. Zločin 

agrese nebyl v původním Statutu definován. Jurisdikce MTS vůči němu byla 

suspendována do doby, než revizní konference přijme definici tohoto zločinu. 

Předvídaná revizní komise se konala ve dnech 31. 5. – 11. 6. 2010 v ugandské 

Kampale. Kampalská konference vyřešila otázku definice agrese a přinesla i další 

                                                 
10 Jedná se o dokument přijatý podle čl. 9 Statutu Shromážděním smluvních strany, který Soudu 

pomáhá při výkladu a aplikaci čl. 6, 7 a 8. 
11 Výklad veškerého uvedeného práva musí být v souladu s mezinárodně uznanými lidskými právy a 

zákazem diskriminace. 
12 Na počátku se státy nemohly dohodnout na povaze pravomoci MTS vůči jednotlivým zločinům.  

Delegace USA, Ruska, Číny a Francie byly pro fakultativní pravomoc MTS, automatická jurisdikce 

by zůstala jen v případě zločinu genocidia.  V případě ostatních skutkových podstat by smluvní státy 

mohly za sebe uznat nebo vyloučit jurisdikci Soudu ve vztahu k jednotlivým zločinům. ŠTURMA, P. 

Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9, č. 8. s. 

142 
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změny Římského statutu. Do Statutu byla zařazena definice, podle které se zločinem 

agrese rozumí plánování, příprava, zahájení nebo provedení aktu agrese, který 

představuje zjevné porušení Charty OSN, osobou, která je v postavení umožňujícím 

efektivně vykonávat kontrolu nad politickými nebo vojenskými akcemi státu (čl. 8bis 

Statutu). Oznámení o situaci nasvědčující spáchání aktu agrese může Soudu podat 

RB OSN a po provedené kvalifikaci ze strany RB OSN pak může MTS začít 

vyšetřovat. Žalobce však může zahájit vyšetřování ze své vlastní iniciativy nebo na 

žádost smluvní strany. V takovém případě je potřeba souhlasu přípravného oddělení. 

Zahájení skutečného výkonu jurisdikce Soudu nad zločinem agrese se však odkládá 

až za 1. 1. 2017, kdy k výkonu nového rozhodnutí bude potřeba 7/8 všech smluvních 

stran (čl. 15bis Statutu). 
13  

Na revizní konferenci v Kampale se mimo přijetí definice zločinu agrese 

diskutovalo o aktivním zapojení všech subjektů a dalších skupin (stakeholders) 

celého mezinárodního společenství do činnosti Soudu. Tyto další skupiny zahrnují 

mezinárodní organizace či občanskou společnost. Rezoluce přijaté na Konferenci 

pobízejí státy, ale i další zainteresované skupiny, aby pomáhaly ostatním státům 

s vyšetřováním a stíháním zločinů a spolupracovaly se Soudem. 
14

 Dále byla 

zdůrazněna role obětí a posílena jejich pozice jako důležitých aktérů při vyšetřování 

a stíhání zločinů. 
15

 

Ratifikací Statutu stát přijímá příslušnost Soudu vůči zločinům uvedeným v čl. 5. 

Příslušnost Soudu je dána, pokud se stranou Statutu stal nebo pravomoc Soudu uznal 

alespoň jeden z teritoriálně či personálně kompetentních států, tj. stát, na jehož území 

(popř. palubě lodi či letadla nesoucí jeho registraci) došlo k zločinu, nebo stát, jehož 

občanem je osoba obviněná z takového zločinu. 
16

 Ratifikace Statutu alespoň jedním 

z teritoriálně nebo personálně příslušných států nebo ad hoc uznání pravomoci Soudu 

ke stíhání určitého zločinu stačí ke vzniku příslušnosti Soudu. Stát, který není 

smluvní stranou Statutu, může přijmout jurisdikci Soudu nad zločinem prohlášením 

(čl. 12). 

                                                 
13 ŠTURMA, P. Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Trestněprávní revue, 2010, 

roč. 9, č. 8. s. 245 – 246, 249-250 
14 ICC. Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court. [online]. 2010. 

[cit. 2015-02-10]. Dostupné z WWW: < http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-

ENG.pdf > 
15 ICC. Report on the first Review Conference on the Rome Statute.[online]. 2010. Dostupné z 

WWW: < http://www.iccnow.org/documents/RC_Report_finalweb.pdf > 
16 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. s. 142 
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Soud vykonává jurisdikci vůči zločinu na základě oznámení smluvní strany nebo 

rozhodnutím prokurátora z vlastního podnětu. Oznámení o situaci nasvědčující tomu, 

že byl spáchán zločin či zločiny uvedené v čl. 5, může prokurátorovi podat také Rada 

bezpečnosti OSN v souladu s Hlavou VII Charty OSN. RB na základě Charty dává 

Soudu přednostní pravomoc ve vyšetřování případu a svým rozhodnutím zavazuje i 

státy, které nejsou smluvními stranami Statutu. Rezolucí RB OSN může být podle čl. 

16 Statutu vyšetřování a stíhání ale také pozastaveno na dobu 12 měsíců. Některé 

původní návrhy předpokládaly vyloučení jurisdikce MTS pro všechny případy, o 

kterých RB jedná, přičemž by pro takové zastavení řízení stačil hlas jednoho stálého 

člena RB. Podle přijaté úpravy však k omezení jurisdikce MTS dojde pouze za 

podmínky, že ani jeden stálý člen RB nevetuje zastavení šetření či řízení před MTS. 

17
 

V současnosti Mezinárodní trestní soud vyšetřuje zločiny spáchané na 

území Ugandy, Demokratické republiky Kongo, Středoafrické republiky, Keni, 

Libye, Pobřeží slonoviny, Súdánu a Mali. Již byly uplatněny všechny způsoby 

uvedené v čl. 13 Statutu, podle kterých může Soud vykonávat svou jurisdikci nad 

zločinem. Po oznámení dotčených států vyšetřuje Soud konflikty na území 

Demokratické republiky Kongo, Středoafrické republiky, Ugandy a Mali. Konflikt 

v súdánském Dárfúru a v Libyi vyšetřuje Soud na základě pověření Radou 

bezpečnosti OSN. Žalobce zahájil vyšetřování zločinu spáchaných na území Keni a 

Pobřeží slonoviny. V září 2014 bylo také na základě oznámení žalobce zahájeno na 

území Středoafrické republiky druhé vyšetřování zločinů spáchaných od roku 2012. 

18
 

Statut je na rozdíl od mezinárodních trestních tribunálů ad hoc založen na 

principu komplementární pravomoci Soudu ve vztahu k pravomoci vnitrostátních 

soudů. MTS nemá pravomoc nad případem, pokud je vyšetřován vnitrostátním 

soudem, řízení týkající se daného případu je stále vedeno, nebo pokud již bylo o 

případě vnitrostátním soudem rozhodnuto. ICTY a ICTR jsou postaveny na tzv. 

                                                 
17 SCHEU, H. C. Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu. Praha : 

Eurolex Bohemia. 2005. s. 127 
18 ICC. Situations and cases. [online]. Dostupné z WWW: < http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx > 
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konkurující jurisdikci k národním soudům, trestní tribunály a jejich jurisdikce jsou 

však národním soudům nadřazeny. 
19

 

Aplikací univerzální jurisdikce, tj. kompetence každého státu mezinárodního 

společenství stíhat uvedené zločiny podle MP, by mohl být obejit souhlas teritoriálně 

či personálně kompetentního státu. Spolu s principem komplementarity by tak každý 

stát mohl rozhodnout o stíhání pachatele nebo o jeho předání MTS. Státy ovšem 

takovou kompetenci v tak širokém rozsahu smluvně na MTS nepřenesly. 
20

 

Princip komplementární pravomoci lze vyčíst z čl. 1 a 17, které se věnují 

otázkám příslušnosti Soudu, a z preambule Statutu. Soud je oprávněn vykonávat 

jurisdikci nad případem, i když je vyšetřován soudem vnitrostátním, pokud 

vnitrostátní orgány nejsou ochotny skutečně a spravedlivě vést soudní řízení. Tato 

situace může nastat v případě, že stát chce ochránit obviněnou osobu. K převzetí 

povinnosti trestního postihu pachatelů zločinů podle MP musí mít Soud kompetenci 

z vlastní iniciativy přistoupit ke konkrétnímu trestnímu řízení. Nicméně tato 

povinnost, která může být uplatněna jen vůči smluvním stranám Statutu, se 

aktualizuje až tehdy, kdy jinak příslušný územní stát tento jemu uložený trestní 

postih neprovede. To vyjadřuje přednost národní trestní jurisdikce před MTS a 

prvotní odpovědnost územního státu stíhat zločiny. V případě, že teritoriálně nebo 

personálně příslušný stát svou pravomoc nevykoná či ji vykoná nedostatečně, 

komplementární povinnost realizovat trestní postih připadá na MTS. 
21  

V jistých případech nemusí být jasné, který soud je příslušný ke stíhání 

obviněných osob. Diskutovalo se o tom v případě  Saifa al-Islám Kaddáfího, syna 

bývalého libyjského vůdce. MTS i libyjská vláda vedly dlouhý spor o tom, kdo 

Kaddáfího bude soudit. Jak MTS, tak libyjské soudy prokázaly zájem stíhat ho pro 

zločiny spáchané na území Libye. MTS na něj vydal zatýkací rozkaz 27. června 

2011, kde byl obviněn ve dvou bodech ze zločinů proti lidskosti. 
22

 Libye obžalovala 

Kaddáfího z ohrožení státní bezpečnosti a odmítá, aby Soud převzal nad případem 

                                                 
19 Statute of the International Tribunal for Rwanda. UN Security Council Resolution 955, 1994. (čl. 

8),  

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. UN Security Council 

Resolution 827, 1993. (čl. 9). 
20 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. S. 142-143 
21 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 789-790 
22 ICC. Warrant of Arrest for Saim Al-Islam Gaddafi. [online]. 2011, No.: ICC-01/11. Dostupné z 

WWW: < http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1099329.pdf >  
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jurisdikci, a tak je Kaddáfí stíhán libyjskými soudy, před kterými poprvé stanul 

v lednu 2013. 
23

 
24

 

Při vyšetřování a stíhání zločinů se Soud zatím soustředí jen na africký 

kontinent, kde dochází v současné době k nejzávažnějšímu porušování lidských práv 

a pravidel humanitárního práva. Práci Soudu by jistě zefektivnilo, kdyby se 

smluvními stranami Statutu staly mocnosti, jako jsou Spojené státy americké (dále 

také „USA“), které by díky povinnosti spolupráce, kterou Statut zakládá, přispěly ke 

kvalitnějšímu fungování Soudu. Bez spolupráce silných hráčů na mezinárodním poli 

se Soud bude při své činnosti potýkat s řadou problémů, i když úspěšným vyšetřením 

zločinů v Africe může Soud obhájit svoji existenci a jeho práce může přinést na 

území více klidu a míru. 

1.2.2  OBECNÉ ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA  

Zásady, kterými se Soud řídí, se obvykle vyskytují ve vnitrostátním právu a 

vyjadřují požadavky právní jistoty, vlády práva, nebo jinak chrání lidská práva 

pachatele (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zákaz retroaktivity 

v neprospěch pachatele, zásada presumpce neviny). Článek 20 zakotvuje zásadu ne 

bis in idem. Dvojí postih je však přípustný v případě, kdy řízení před jiným soudem 

cíleně chrání dotyčnou osobu před trestní odpovědností za zločiny podle MP a pokud 

řízení před jiným soudem neprobíhá nestranně či nezávisle podle pravidel 

spravedlivého procesu. 

                                                 
23 Kaddáfího syn před soudem: Ven pronikly první záběry. [online]. Česká televize. 22. února 2013. 

Dostupné z WWW: < http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/216308-kaddafiho-syn-pred-soudem-

ven-pronikly-prvni-zabery/ >; 

Saif al-Islam Gaddafi appears in Libya court. [online]. BBC News. 17. ledna 2013. Dostupné z 

WWW: < http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21066567 >; 

Saif al-Islam Gaddafi, son of Libya's former dictator, to go on trial for war crimes. [online]. The 

Independent. 11. února 2014. Dostupné z WWW: < 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saif-alislam-gaddafi-son-of-libyas-former-

dictator-to-go-on-trial-for-war-crimes-9257593.html > 
24War crimes court: Libya wants to keep Gadhafi son. [online]. CBSNews. 1. května 2012. Dostupné 

z WWW: <  

http://www.cbsnews.com/8301-501714_162-57425401/war-crimes-court-libya-wants-to-keep-

gadhafi-son/ > 

 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saif-alislam-gaddafi-son-of-libyas-former-dictator-to-go-on-trial-for-war-crimes-9257593.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saif-alislam-gaddafi-son-of-libyas-former-dictator-to-go-on-trial-for-war-crimes-9257593.html
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1.2.3  SLOŽENÍ A SPRÁVA SOUDU  

MTS je složen z předsednictva, odvolacího, projednacího a přípravného úseku, 

úřadu žalobce a kanceláře (čl. 34 Statutu). Do předsednictva a jednotlivých úseků 

jsou obsazováni soudci, kteří jsou vybíráni z osob vysoké morální úrovně, z osob 

nestranných a bezúhonných. Kandidát na funkci soudce MTS musí být buď 

uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva hmotného a procesního a mít 

odpovídající zkušenost v některé z právnických profesí, nebo být uznávaným 

odborníkem v odpovídajících oblastech MP veřejného s právní praxí v oboru 

souvisejícím s činností Soudu (čl. 36). 

Úřad žalobce odpovídá za přijímání oznámení a prověřování informací o 

zločinech spadajících do jurisdikce MTS a následně za vedení vyšetřování a stíhání 

osob před Soudem. V čele úřadu stojí žalobce (prokurátor), kterému pomáhá 

nejméně jeden zástupce žalobce (čl. 42). Kancelář odpovídá za správu a služby 

Soudu, které se netýkají přímo jeho soudních funkcí. Kancelář soudu vede tajemník, 

který je hlavním správním úředníkem Soudu (čl. 45). 

1.2.4  ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM  

Jednotlivé fáze procesu před MTS upravují části pět až osm Statutu. Pravidla 

řízení před Soudem jsou inspirována procesními pravidly různých systémů 

vnitrostátního trestního práva. Statut obsahuje postupy jednotlivých orgánů Soudu 

v průběhu řízení, práva a postavení vyšetřovaných či obviněných osob a jejich 

obhájců, svědků a obětí zločinu. 
25

 První fází řízení před Soudem je vyšetřování a 

stíhání, kde se své role ujímá žalobce a přípravný senát. Na žádost žalobce přípravný 

senát vydává zatýkací rozkaz na osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání 

zločinů spadajícího do jurisdikce Soudu (čl. 58). 

Hlavní líčení je zahájeno jen za přítomnosti obžalovaného (kromě případu, kdy 

je soudním senátem vykázán z důvodu soustavného narušování průběhu líčení). 

Rozhodnutí Soudu ve věci samé může být přezkoumáno odvolacím soudem 

v případě, že vyšly najevo dříve neznámé důkazy, nebo bylo zjištěno, že rozhodující 

důkazy byly nepravdivé či padělané, anebo jeden či více ze soudců, kteří se podíleli 

                                                 
25 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. s. 165 
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na rozhodování, se dopustili závažného zneužití úřední moci (čl. 81). Mimo to se 

každá z procesních stran se může odvolat proti jiným rozhodnutím v průběhu řízení 

uvedených v čl. 82. 

1.2.5  TRESTY A VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ  

Problematiku trestů upravuje část 7 Statutu. Zajištění výkonu trestu upravuje část 

desátá Statutu. Odsouzené osobě může být uložen trest odnětí svobody na určitý 

počet let nebo na doživotí či peněžitý trest nebo propadnutí výnosů, majetku, aktiv 

přímo či nepřímo získaných trestnou činností. Podle čl. 103 se trest odnětí svobody 

vykonává ve státu určeném Soudem, který vychází ze seznamu států, které vyjádřily 

ochotu přijímat odsouzené. ČR si například vyhradila, že je ochotna přijímat pouze 

odsouzené, kteří jsou českými občany, anebo mají na území ČR trvalý pobyt. 
26

 

1.2.6   MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A JUSTIČNÍ POMOC  

Možnost Soudu vést úspěšně vyšetřování a stíhání zločinů závisí v podstatné 

míře na spolupráci se smluvními stranami Statutu. Pouze efektivní a spolehlivá 

spolupráce ze strany států může zajistit životaschopnost Soudu a správný výkon jeho 

funkcí a pravomocí. Statut mezinárodní spolupráci upravuje v části deváté. 

Ustanovení Statutu v této části jsou pro smluvní strany právně závazná a reflektují 

rovnováhu mezi potřebami efektivního fungování Soudu a právy suverénních států. 

27
 

Podle čl. 86 Statutu mají státy povinnost plně spolupracovat se Soudem při 

vyšetřování a stíhání zločinů, které spadají do jeho jurisdikce. Smluvní strany jsou 

zavázány poskytovat rychlou a účinnou pomoc Soudu za méně omezujících 

podmínek, než které se mohou aplikovat při poskytování soudní pomoci na žádost 

jiného státu. 

Soud může požádat o právní pomoc i stát, který není smluvní stranou Statutu, 

nebo mezivládní organizaci (čl. 87), které však nemusí žádost kladně vyřídit. 

Nevládní organizace v praxi poskytují Soudu značnou pomoc, MTS je však svými 

                                                 
26 Římský statut Mezinárodního trestního soudu, č. 84/2009 Sb. m. s. 
27 BROOMHALL, B. International Justice and the International Criminal Court: between 

sovereignty and the rule of law. Oxford : Oxford University Press. 2003. s. 155 
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žádostmi nemůže zavazovat. Povinnost spolupracovat s MTS mají výjimečně 

mezinárodní organizace na základě bilaterálních dohod. 
28

 
29

 Soud může na základě 

žádosti státu poskytnout některé formy právní pomoci státům, pokud ten vede řízení 

pro trestný čin jinak spadající do kompetence Soudu (čl. 93), není k tomu však 

povinen. Pokud smluvní strana v rozporu s ustanoveními Statutu nevyhoví žádosti o 

spolupráci se Soudem, může Soud vydat v tomto smyslu nález a postoupit věc k 

projednání Shromáždění smluvních stran nebo RB (čl. 87 odst. 7). Ustanovení 

Statutu dále upravují obsah a podmínky jednotlivých úkonů spolupráce a právní 

pomoci, zatímco pravomoc a příslušnost vnitrostátních orgánů poskytujících pomoc 

a řízení před těmito orgány jsou stanoveny vnitrostátním právem (čl. 89 a 99). 

Statut rozlišuje mezi dvěma formami spolupráce, předáním osob Soudu a jinými 

formami spolupráce (čl. 89 a 93).  

V článku 93 Statut předvídá jiné formy spolupráce, které zahrnují žádosti Soudu 

o poskytnutí pomoci v souvislosti s vyšetřováním či stíháním zločinů podle Statutu. 

Statut vychází z tvrzení, že ustanovení vnitrostátního práva nemohou bránit 

spolupráci dožádaného státu se Soudem, ale mohou pouze upřesnit, jakým způsobem 

se bude tato spolupráce realizovat. Spolupráce a pomoc poskytovaná Soudu může 

být podle čl. 93 odst. 3 podrobena určitému omezení, pokud je provedení určité 

formy pomoci v dožádaném státě zakázáno na základě existující všeobecně 

uplatňované právní zásady. Stát má právo odmítnout splnit žádost o jinou formu 

spolupráce v případě, že je potřeba vydat dokument nebo zveřejnit důkaz týkající se 

národní bezpečnosti. Tato výjimka z povinnosti spolupráce není absolutní a materiály 

mohou být Soudu za jistých podmínek zpřístupněny. Stát také může vyřízení žádosti 

Soudu odložit z důvodů uvedených v článcích 94 a 95 Statutu.   

Hlavní líčení u Soudu se uskuteční jen za přítomnosti obviněné osoby. Pokud se 

obviněný nedostaví k Soudu sám dobrovolně, je činnost Soudu a dosažení jeho cílů 

závislá na součinnosti států, které obviněného Soudu předají. Soud nezaměstnává 

žádné orgány, které by obviněnou osobu zadržely a následně ji dopravily k Soudu. 

                                                 
28 Tuto povinnost a právo má OSN jak na základě Římského statutu, tak na základě Dohody o 

spolupráci. EU s MTS uzavřela Smlouvu o spolupráci v roce 2006, která například zdůrazňuje 

všeobecný závazek ke spolupráci a poskytování informací prokurátorovi. FAIX, M. Role 

mezinárodních institucí v potírání mezinárodní zločinnosti. In ŠTURMA, P. Odpověď 

mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

2014. s. 52 
29 BANTEKAS, I. International Criminal Law. s. 437 
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Soud se také nemůže spoléhat na to, že se osoba, na kterou byl vydán zatýkací 

rozkaz, dobrovolně dostaví k Soudu, proto se obrací na smluvní strany Statutu a 

ostatní státy mezinárodního společenství se žádostí o pomoc při zatýkání a 

následném předávání obviněných osob.  

Na žádost žalobce může přípravný senát kdykoli po zahájení vyšetřování vydat 

zatýkací rozkaz na osobu, pokud existuje důvodné podezření, že se osoba dopustila 

zločinu podle MP spadajícího do jurisdikce MTS a že zatčení této osoby je nezbytné 

pro zajištění její přítomnosti na hlavním líčení nebo pro zajištění, aby tato osoba 

nemařila vyšetřování nebo soudní řízení, nebo proto, aby nepokračovala v páchání 

zločinu. Na základě zatykače může Soud poté vyžadovat předběžnou vazbu nebo 

zatčení a předání osoby (čl. 58 Statutu).  

O spolupráci při zatýkání obviněné osoby a při jejím následném předání Soud 

žádá stát, na jehož území se obviněná osoba zdržuje. Tato žádost je závazná pro 

smluvní strany Statutu, které jsou povinny učinit veškerá opatření, která dostanou 

obviněnou osobu do vazby (čl. 89).  

Vzhledem k právním odlišnostem Statut v čl. 102 výslovně rozlišuje mezi 

„předáním“, což označuje dodání osoby Soudu, provedené podle tohoto Statutu, a 

„vydáním“, které označuje dodání osoby jedním státem druhému na základě 

smlouvy, úmluvy nebo vnitrostátního právního řádu. Statut nepřejímá některé zásady 

charakteristické pro vydávání, jako jsou oboustranná trestnost, nevydávání vlastních 

občanů či nevydávání pro politické trestné činy, protože řízení u Soudu jakožto 

mezinárodní instituce, chránící zájem mezinárodního společenství na potlačování 

nejzávažnějších zločinů, nevyvolává stejné problémy, jako je tomu v případě 

spolupráce mezi dvěma státy. Všechna tradiční pravidla mají své opodstatnění potud, 

pokud státy mohou kriminalizovat různá jednání, stanovit odlišná procesní pravidla a 

sledovat různé politické zájmy. V systému MTS však zločiny vyplývají z ustálených 

norem MP, procesní záruky jsou na nejvyšší dosažitelné úrovni a jakékoli možné 

politické zneužití je kontrolováno přísnými pojistkami a postupy ve Statutu. 
30

 V čl. 

101 Statutu je ovšem zakotvena zásada speciality, která znamená, že osoba, která 

byla předána Soudu na základě Statutu, nebude stíhána, trestána nebo zbavena 

svobody pro jiné činy spáchané před předáním, než činy nebo jednání zakládající 

                                                 
30 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. s. 178-179 
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skutkovou podstatu zločinů, pro něž byla tato osoba předána. Soud však může 

požádat stát, který osobu předal, aby se vzdal požadavků podle zásady speciality. 

Stabilizace materiálních pravidel (skutkových podstat zločinů podle MP) 

předbíhá vývoj v oblasti pravidel procesních. Smluvní strany Statutu proto do svého 

právního řádu implementují závazky v podobě norem, které se věnují spolupráci 

s MTS. Statut v čl. 88 předpokládá, že vnitrostátní právo smluvních stran bude 

disponovat postupem, který umožní poskytnutí všech forem spolupráce a právní 

pomoci obsažených ve Statutu. Toto ustanovení požaduje, aby smluvní strany byly 

schopné poskytovat pomoc předvídanou Statutem a zároveň zajistily slučitelnost 

jednotlivých postupů spolupráce s jejich ústavními a právními systémy. Některé 

smluvní strany Statutu přijaly do svého právního řádu určitá ustanovení či schválily 

zvláštní zákony týkající se spolupráce s MTS. 
31

 V ČR se při předávání osob Soudu 

v současné době postupuje podle zákona č. 104/2013 Sb., zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, který nabyl účinnosti 1.1.2014. 

Jedním z procesních pravidel, kterým se řídí MP, je vynětí hlavy státu z trestní 

jurisdikce států cizích. Toto pravidlo je však v současné době překonáváno právě 

existencí mezinárodních trestních tribunálů, které na základě svých zakládacích 

dokumentů mohou hlavu státu stíhat a následně ji i potrestat za spáchání zločinů, na 

něž se vztahuje jurisdikce tribunálu.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Implementation of the Rome 

Statute. [online]. Dostupné z WWW: < http://www.iccnow.org/?mod=romeimplementation >  
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2  HLAVA STÁTU  

Postavení orgánů státní moci upravuje zásadně vnitrostátní právo daného 

územního suveréna. Vnitrostátní právo určuje, který z orgánů je nadán způsobilostí 

zastupovat či reprezentovat stát navenek. Mezinárodní právo však samo stanoví, 

které orgány pokládá za způsobilé reprezentovat svůj stát a které jsou způsobilé svůj 

stát právně zavazovat. V mezinárodním právu se za tyto orgány považuje hlava státu, 

předseda vlády a ministr zahraničních věcí, které podle místa svého působení 

označujeme za vnitřní (ústavní) orgány pro mezinárodní styk. Všechny ostatní osoby 

v postavení státních orgánů se mohou za zástupce daného státu považovat po 

prokázání se plnou mocí, vystavenou výše uvedenými osobami, tzv. ústavními 

orgány pro mezinárodní styky. Při plnění svých funkcí v mezinárodním styku se 

často nacházejí na území cizích států, kde se jim dostává ochrany podle norem 

obecného MP, která je zajištěna hostitelským státem.
 32

 V následující kapitole bude 

upraveno postavení hlavy státu a zejména ochrana, která jí je přiznána vnitrostátním i 

mezinárodním právem a která jí zajišťuje nerušený výkon funkce. 

Hlava státu je hlavním představitelem územního suveréna. Může jím být 

monarcha, prezident nebo sbor osob, tzv. kolektivní prezident, za nějž jedná jeho 

předseda. Hlava státu je považována za nejvyšší státní orgán, jehož postavení je dáno 

historickým významem a ústavně-politickými funkcemi, které jsou s touto pozicí 

spojovány. Je institucionálním i symbolickým vyjádřením suverenity státu a jeho 

jednoty. Samotné uspořádání a rozdělení funkcí je rozmanité a v každém ústavním 

systému má postavení hlavy státu svůj specifický význam. V některých zemích je 

pouze symbolem ústavnosti a její pravomoci bývají buď zcela formálního charakteru, 

nebo velmi omezené. V jiných státech, kde symbolické i ústavně-mocenské 

vyjádření ústavnosti splývá v jedno, je však hlava státu ústavně i mocensky silnou 

institucí. 
33

 Postavení hlavy státu a síla jejího úřadu jsou obecně determinovány 

především rozsahem odpovědnosti z výkonu jejího úřadu a dále výčtem pravomocí, 

které je oprávněna vykonávat samostatně, bez součinnosti jiného ústavního orgánu. 

                                                 
32 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 447-9 
33 BLAHOŽ, J., BALAŠ, V., KLÍMA, K. Srovnávací ústavní právo. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha 

: Wolters Kluwer, 2015. s. 140 
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Limity právní úpravy postavení hlavy státu jsou zpravidla stanoveny ústavními 

zákony či ústavními tradicemi. 
34

  

V České republice je hlavou státu prezident, který není z výkonu své funkce 

právně ani politicky odpovědný jinému státnímu orgánu. 
35

 Politickou 

neodpovědnost české hlavy státu lze chápat jako určitou záruku větší stability tohoto 

orgánu ve srovnání s orgány jinými. Neodpovědnost z výkonu jeho funkce bývá 

spojována s povinností kontrasignace jeho aktů jiným ústavním činitelem, který dále 

za tyto úkony odpovídá. Výjimku z neodpovědnosti však představuje ústavněprávní 

odpovědnost prezidenta za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné 

součásti ústavního pořádku podle článku 65 odst. 2 Ústavy. 
36

 Neodpovědnost se také 

nevztahuje na činnost a rozhodování prezidenta, které se výkonu jeho funkce 

netýkají. 
37

 

Hlava státu je díky své funkci nadána určitými výsadami, které mají svůj význam 

jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním právu. Vzhledem k povinnostem hlavy státu, 

které jako čelní představitel státu musí plnit, požívá značné ochrany, která jí má 

zaručit nerušený výkon pravomocí. O ochranu ústavních činitelů se stará jak 

vnitrostátní právní úprava příslušného státu, tak úprava mezinárodní. Mezi důležitou 

formu ochrany patří imunita, která náleží hlavě státu po celou dobu, kdy se nachází 

v úřadu. 

  

                                                 
34 SUCHÁNEK, R. JIRÁSKOVÁ, V. et alii. Ústava České republiky v praxi : 15 let platnosti 

základního zákona. 1. vyd. Praha : Leges, 2009. s. 152 
35 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, čl. 54 
36 SUCHÁNEK, R. JIRÁSKOVÁ, V. et alii. Ústava České republiky v praxi : 15 let platnosti 

základního zákona. s. 152 
37 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. 2. vyd. nezměněné. 

Praha : Leges, 2014. s. 817 
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2.1  IMUNITA HLAVY STÁTU  

Obecně je imunita chápána jako vynětí z jurisdikce daného státu. Soud nemůže 

v určitém případě zasáhnout, jelikož osoba nemůže být díky imunitě, kterou požívá, 

trestně či civilně odpovědná. 

Princip imunity hlavy státu se původně vyvinul z imunity státu, kdy stát i jeho 

panovník byli považováni za jednu osobu. Imunita státu spočívala ve vynětí státu 

z jurisdikce cizího soudu. Žádná země tak nemohla soudit jiný stát bez jeho souhlasu. 

Postupem času se imunita státu ztrácí v případech práva soukromého s nárůstem 

obchodních aktivit států. 
38

  

Hlava státu symbolizuje suverénní a nezávislý stát, který má výlučnou pravomoc 

ustanovit si vlastní vládu a žádný jiný stát nemá právo mu do této výsady zasahovat. 

Princip suverénní rovnosti států je základem imunity států, podle něhož je rozvíjena 

další zásada MP, zásada neintervence do záležitostí jiného státu, která představuje 

odůvodnění absolutního vynětí hlavy státu z trestní jurisdikce cizího státu. Zatknout 

hlavu státu znamená změnit vládu daného státu. Pokud by cizí stát stíhal hlavu jiného 

státu, zasahoval by tím do autonomie a nezávislosti tohoto cizího státu. 
39

  

V mezinárodním právu byla nejprve imunita přiznávána diplomatické misi, kdy 

představitel vládce vyslaného na území jiného vládce za účelem vyjednávání byl 

vyňat z trestní jurisdikce přijímajícího státu. Toto pravidlo se dostalo do praxe států 

v 17. století. Koncem 19. století byly vyslancům a všem členům mise přiznány 

diplomatické výsady a imunity. Důvodem vzniku institutu imunit bylo zjednodušení 

mezinárodních vztahů a komunikace mezi státy při zahraničních cestách. Nepřiznání 

imunity by vedlo k izolaci státu a zhoršení mezistátních vztahů. 
40

 Potřeba chránit 

představitele cizích států vedla k vývoji diplomatické imunity, která je nyní upravena 

ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 
41

 Cesty vedoucích představitelů státu 

                                                 
38 TUNKS, M. A. Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-state Immunity. 

[online]. Duke Law Journal, 2002, Vol. 52. s. 651-682. Dostupné z WWW: < 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=dlj >, s. 653 
39 AKANDE, D., SHAH, S. Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign 

Domestic Courts. [online]. The European Journal of International Law, 2010, Vol. 21, No. 4. 

Dostupné z WWW: < http://www.ejil.org/pdfs/21/4/2115.pdf >, s. 824 
40 BANTEKAS, I. International Criminal Law. s. 127 
41 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. června 

1984 o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. č. 157/1964 Sb. 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=dlj
http://www.ejil.org/pdfs/21/4/2115.pdf
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do zahraničí požadovaly zavedení principu nedotknutelnosti osoby, majetku (i 

s doprovodem) a jejich vynětí z národní jurisdikce. 

Vznik moderního státu znamenal centralizaci moci v rukách silného vládce, 

který sám vykonával jisté pravomoci, byl ztělesněním státu a byl roven všem cizím 

vládcům. V roce 1891 členové Institutu mezinárodního práva projednávali, zda 

imunity požívané monarchou mohou být přiznány i prezidentu republiky. Bylo 

odsouhlaseno, že všichni jedinci zastávající funkci hlavy státu (ať už jde o 

monarchii, nebo republiku) a reprezentující svůj stát v zahraničí mají rovná práva, a 

tím právo na imunitu. 
42

 

Ačkoli praxe států podporuje a dodržuje absolutní imunitu hlavy státu, 

nenajdeme žádný psaný zdroj MP, který by tuto imunitu zakládal. Osobní status 

hlavy státu je regulován pravidly obyčejového MP, podle nichž je hlava státu vyňata 

z trestní a civilní jurisdikce cizího státu a její obydlí, osoba a movitý majetek jsou 

nedotknutelné. 
43

 Postavení hlavy státu a její právní ochrany při služebním pobytu 

v cizím státě z jakéhokoli důvodu je však obsaženo v Úmluvě o zvláštních misích 

z roku 1969. Tato Úmluva se vztahuje na všechny případy tzv. ad hoc diplomacie, 

tedy i na zvláštní mise vedené předsedou vlády, ministrem zahraničí či jiným vysoce 

postaveným státním představitelem. 
44

 

Podle obyčejového MP hostitelská země zajišťuje hlavě cizího státu jisté výsady 

ceremoniální povahy. Hlava státu má možnost volného styku s orgány vlastního státu 

a může zde vykonávat i vládní funkce. Výkonem těchto funkcí však nesmí být 

porušována výsostná práva hostitelského státu (nemůže zde vykonávat donucovací 

moc ani vůči vlastním státním příslušníkům), což podporuje zásadu zákazu 

vměšování se do vnitřních záležitostí hostitelského státu.  Hlava státu požívá osobní 

nedotknutelnosti, kterou můžeme vymezit jako účelové kombinaci výsad a imunit, 

která spočívá v intenzivní ostraze její osoby a ve zvýšené trestní represi vůči 

porušiteli této výsady. 
45

 Hlavě státu náleží příslušná imunita, která zahrnuje i 

výhody fiskální (vynětí z placení veškerých daní, poplatků a cel). Je vyňata 

                                                 
42 FOX, H. The Law of State Immunity. Oxford : Oxford University Press, 2002. s. 102-3 
43 Tamtéž. s. 424 
44 ČEPELKA Č., ŠTURMA P. Mezinárodní právo veřejné. s. 450-1 
45 Například imunita prezidenta České republiky je upravena v čl. 65 Ústavy, podle kterého nelze 

prezidenta republiky zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt, a to bez 

rozdílu, zda jde o výkon funkce prezidenta, nebo o jeho soukromou činnost, správu jeho majetku atd. 

Trestní stíhání pro trestné činy spáchané prezidentem po dobu výkonu jeho funkce je navždy 

vyloučena. 
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z jurisdikce civilní, kdy nejsou cizí soudy příslušné v jeho civilních věcech, ledaže 

by šlo o žalobu týkající se jeho soukromé záležitosti. 
46

 
47

  

Imunita v zásadě končí se skončením funkce hlavy státu. Nicméně úkony, 

kterých se hlava státu dopustila v době, kdy svůj úřad zastávala, jsou v zásadě stále 

imunitou chráněny.  

Pro rozlišení, zda se imunita vztahuje k osobě či k jednání, Cassese rozdělil 

imunity státních představitelů do dvou kategorií, imunita ratione personae a imunita 

ratione materiae, podle nichž je možno určit, zda se imunita vztahuje k osobě, která 

ji požívá, či k úkonu, který je danou osobou učiněn. 
48

 

2.1.1  IMUNITA RATIONE PERSONAE 

Tento typ imunity, který se někdy nazývá také imunitou osobní, se váže ke 

konkrétnímu úřadu a působí jen, pokud je osoba stále ve funkci. Její omezení spočívá 

v tom, že se týká jen malé skupiny státních představitelů. Obyčejové MP ji přiznává 

hlavě státu a diplomatům sloužícím v zahraničí. Mezinárodní smlouvy je rozšířily na 

jiné státní představitele, jako jsou zástupci státu při mezinárodní organizaci či 

členové zvláštní mise, kteří se nacházejí na území cizího státu. 
49

 Požívají ji tedy 

osoby, jejichž jednání se připisuje samotnému státu, který zastupují. Má za úkol 

umožnit bezproblémovou a efektivní spolupráci a koexistenci mezi státy, kdy tito 

státní představitelé mohou svobodně cestovat bez možnosti jejich stíhání v cizím 

státě. Imunita ratione personae má tedy zajistit nerušený průběh jejich funkce, i 

pokud se nacházejí na území cizích států. 
50

 

V imunitě osobní je projevena zásada, podle které je určitá skupina státních 

představitelů (zejména hlava státu, předseda vlády, ministr zahraničních věcí, 

členové zvláštních misí, diplomatičtí zástupci, kteří zastupují stát navenek a své 

funkce vykonávají částečně nebo zcela mimo území svého domovského státu) vyňata 

z jurisdikce jiných států ohledně většiny či všech svých úkonů, úředních i 

                                                 
46 Civilní soudy cizího státu jsou však příslušné, pokud jejich kompetenci dobrovolně hlava státu 

přijala.  
47 ČEPELKA Č., ŠTURMA P. Mezinárodní právo veřejné. s. 450 
48 CABAN, P. Jurisdikční imunity států. 1. vyd. Praha : Eva Rozkotová - IFEC, 2007. 
49 AKANDE, D., SHAH, S. Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign 

Domestic Courts. s. 818 
50 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. [online]. The 
American Journal of International Law, 2004, Vol. 98, No. 3. Dostupné z WWW: < 

http://www.jstor.org/stable/3181639?seq=2#page_scan_tab_contents >, s. 409. 
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soukromých, a to po celou dobu výkonu své funkce. Účelem této kategorie imunit je 

zamezení možných zásahů do výkonu funkcí státu, který tyto osoby zastupují, pod 

záminkou, že uplatnění takovéto jurisdikce se týká výlučně soukromého jednání 

zástupce státu. 

Imunita osobní poskytuje ochranu ve vztahu k úředním i čistě soukromým 

jednáním, které představitel státu učinil během výkonu své funkce, i k veškerým 

úkonům provedeným před nástupem do úřadu. Zaniká v momentě, kdy dotčený 

zástupce státu přestane své úřední funkce vykonávat. Je, na rozdíl od funkční 

imunity, procesní překážkou uplatnění jurisdikce jiných států. 
51

 

2.1.1.1 Judikatura 

Mezinárodní soudní dvůr (dále také „MSD“) ve svém rozsudku Arrest Warrant 

Case upřesnil, komu náleží imunita ratione personae a jaké jsou důvody její 

existence u ministra zahraničí. V roce 2002 MSD rozhodoval o možnosti stíhání 

ministra zahraničních věcí Demokratické republiky Kongo (dále také „DRK“), který 

byl obviněn Belgií ze spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (za vážné 

porušení mezinárodního humanitárního práva). Belgický soud vydal dne 11. dubna 

2000 na ministra, Abdualaye Yerodia Ndombasiho, mezinárodní zatýkací rozkaz. 

Ndombasi byl obviněn z porušení Ženevské úmluvy a jejích protokolů a ze zločinů 

proti lidskosti. Podle zatýkacího rozkazu měl Ndombasi svými projevy podněcovat 

k rasové nenávisti během srpna 1998. 

DRK tvrdila, že Belgie tímto aktem porušila princip suverenity státu, princip 

suverénní rovnosti členů OSN a ustanovení o diplomatických imunitách. DRK se 

domáhala, aby Belgie zrušila zatýkací rozkaz a nepožadovala vydání konžského 

ministra.  

MSD ve svém rozhodnutí uvedl, že podle mezinárodního práva diplomatičtí a 

konzulární zástupci, stejně jako někteří vysoce postavení státní představitelé, jako je 

hlava státu, předseda vlády a ministr zahraničí, požívají imunity a jsou tedy vyňati 

z trestní i civilní jurisdikce jiných států. Imunita se aplikuje jak ve vztahu k veřejným 

úkonům učiněným v rámci výkonu funkce, tak ve vztahu k soukromému jednání. 

Státní představitel požívá imunitu nehledě na to, zda se nachází v zahraničí či zda 

                                                 
51 CABAN, P. Jurisdikční imunity států. s. 103-104 
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jednání, z kterého je obviněn, učinil již před nástupem do funkce. Imunita ratione 

personae se použije jen, dokud daná osoba zastává úřad, po skončení její funkce 

imunitu již nemá. 

MSD rozhodoval na základě obyčejového MP, jelikož mezinárodní smlouvy 

zabývající otázkou imunit 
52

 neobsahují ustanovení, jež by definovalo imunity, které 

požívá ministr zahraničí. Obyčejové MP garantuje ministrovi zahraničí imunity pro 

zajištění výkonu jeho pravomocí, jejichž povahu musel MSD zvážit. Ministr 

zahraničí podle MSD reprezentuje svůj stát při mezinárodních jednáních a 

mezivládních schůzích a za tento stát i jedná. Na základě těchto pravomocí je 

povinen cestovat a navštěvovat cizí země a komunikovat se zástupci ostatních států. 

Imunita a nedotknutelnost ho ochraňují před jakýmkoli aktem cizího státu 

namířeným proti jeho osobě, který by mu bránil ve výkonu jeho funkce a plnění jeho 

povinností. 

MSD dospěl k rozhodnutí, že Belgie vydáním mezinárodního zatýkacího 

rozkazu porušila pravidlo obyčejového MP týkající se absolutní nedotknutelnosti a 

vynětí z trestního procesu ministra zahraničí, a tím porušila princip suverénní 

rovnosti mezi státy. Stíhání osoby požívající imunitu by znamenalo porušení 

mezinárodního práva. MSD v daném rozhodnutí potvrdil absolutní vynětí 

úřadujícího ministra zahraničních věcí z trestní jurisdikce i v případě, kdy spáchá 

zločin podle MP a nachází se v zahraničí na soukromé cestě.  

MSD však upřesnil, že imunita, kterou požívá ministr zahraničí, neznamená 

beztrestnost ve vztahu k trestným činům, které spáchal. Vynětí z trestní jurisdikce a 

individuální trestní odpovědnost jsou odlišné koncepty. Jurisdikční imunita je 

procesní institut, trestní odpovědnost je institut práva hmotného. Jurisdikční imunita 

může zabránit stíhání na určitou dobu a pro určité skutky, nemůže však osobu zbavit 

trestní odpovědnosti. Imunity požívané ministrem zahraničí podle MP nepředstavují 

překážku trestnímu stíhání za určitých okolností. 
53

 

                                                 
52 Mezi ně například patří Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, Vídeňská úmluva o 

konzulárních misích či Vídeňská úmluva o zvláštních misích. 
53 Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ze dne 14. února 2002 ve věci Case Concerning The 

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium). [online]. Dostupné 

z WWW: < http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf > 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf
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2.1.2  IMUNITA RATIONE MATERIAE 

Imunita ratione materiae, tzv. funkční imunita, je postavena na zásadě, podle 

které stát nemůže uplatňovat vůči státnímu představiteli cizího státu svou jurisdikci 

ohledně úkonů, které tento představitel činí ve svém oficiálním postavení. Tyto 

úkony je třeba považovat za úkony dotčeného státu, který státní představitel 

zastupuje. Úkon reprezentanta státu je přičitatelný jeho domovskému státu. Účelem 

imunity ratione materiae je poskytnout ochranu osobám, které jednají jako orgány 

státu, a zajistit, aby imunita přiznaná státu nebyla obcházena tak, že by jiný stát svou 

jurisdikci vykonával přímo vůči osobě, která oficiální úkon provedla. 
54

 Tento typ 

imunity se vztahuje spíše k úkonu, než k osobě, která ji požívá. Může se týkat všech 

osob, které jednají za stát, i když nemají ve státě oficiální funkci. 
55

 

Státní představitel není vyňat z povinnosti řídit se mezinárodním právem či 

vnitrostátním právem jiného státu. V případě, že některé z nich poruší, je toto 

porušení přičteno jeho domovskému státu a individuální trestní či civilní 

odpovědnost osobě, která jednání učinila, nevzniká. Imunita ratione materiae má 

účinky erga omnes a lze se jí dovolat vůči všem státům, pokrývá všechny úřední 

úkony jakéhokoliv zástupce státu a nezaniká koncem výkonu úředních funkcí 

zástupce. Jakoukoliv právní odpovědnost za výkon funkce může nést pouze stát.
 56

 

Funkční imunita slouží k ochraně vládních funkcí propůjčených zástupcům státu. 

Není zde vymezeno, které osoby ji požívají jako u imunity osobní. 
57

 I státní 

představitelé, kterým není přiznána imunita ratione personae jsou vyňati z jurisdikce 

ostatních států na základě imunity ratione materiae ve vztahu k jednáním učiněným 

při výkonu jejich funkce.
58

 

Oba dva druhy imunity, imunita osobní i imunita funkční, koexistují a svým 

způsobem se překrývají po dobu, po kterou jsou příslušní státní představitelé ve 

funkci. Po skončení výkonu funkce se u zástupce státu uplatní pouze imunita ratione 

materiae. 
59

  

                                                 
54 CABAN, P.  Jurisdikční imunity států. s. 102 
55 AKANDE, D., SHAH, S. Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign 

Domestic Courts. s. 825 
56 CABAN, P.  Jurisdikční imunity států. s. 103 
57 BANTEKAS, I. International Criminal Law. s. 128 
58 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. s. 412-414 
59 CABAN, P.  Jurisdikční imunity států. s. 104 
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Imunita ratione materiae se však nepoužije, pokud státní představitel, kterého 

chránila, spáchal zločin podle MP. 
60

 Zločin podle MP představuje porušení 

kogentních norem MP a normy ius cogens 
61

 mají vyšší právní sílu než ostatní normy 

MP, mezi které řadíme i normy přiznávající imunitu státním představitelům. Jednání, 

které zahrnuje zločin podle MP, nemůže být pokládán za oficiální akt státu a není 

tedy chráněn imunitou. Imunita státu se aplikuje jen na suverénní akty, mezi které 

nemůžeme zařadit spáchání mezinárodního zločinu, který představuje porušení 

kogentních norem MP. 
62

 

2.1.2.1 Judikatura 

Toto pravidlo potvrdila horní komora Parlamentu Spojeného království, 

Sněmovna lordů, která rozhodovala o imunitě generála Pinocheta. 

Generál Pinochet byl hlavou státu Chile v letech 1973-1990. V této době mělo 

v Chile docházet k zločinům proti lidskosti, za které byl Pinochet odpovědný. V roce 

1998 na něj Španělsko vydalo dva mezinárodní zatýkací rozkazy. Generál byl zatčen 

ve Velké Británii, kde pobýval z důvodu léčby, ale ihned požádal o zrušení zatykačů. 

Soud předložil Sněmovně Lordů otázku týkající se výkladu a rozsahu imunity, kterou 

požívá bývalá hlava státu a která ji chrání před zatčením a před vydáním cizímu 

státu, pokud jde o jednání spáchané v období, kdy zastávala funkci hlavy státu. 

Sněmovna lordů zkoumala, zda trestné činy, z nichž byl Pinochet obviněn, mohou 

být zařazeny mezi tzv. extradiční trestné činy a zda ho nechrání před trestním 

stíháním imunita.  

Rozsudky Sněmovny lordů potvrdily, že generál Pinochet může být stíhán 

z trestného činu mučení. Podle Sněmovny lordů bývalá hlava státu nepožívá imunity 

v případě spáchání trestných činů, jako je mučení, zločiny proti lidskosti, i když byly 

tyto skutky spáchány v období, kdy zastával úřad hlavy státu. Podle některých lordů, 

kteří v případě rozhodovali, nemůže být jednání, které zakládá zločin podle MP, 

považováno za oficiální úkon hlavy státu při výkonu jejích funkcí. Podle většiny 

                                                 
60 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. s. 413 
61 Za normy ius cogens se považují normy mezinárodního práva humanitárního zakazující válečné 
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mučení) můžeme zařadit pod normy ius cogens. 
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členů Sněmovny imunita nemůže být slučitelná s ustanoveními Úmluvy proti 

mučení. 
63

 
64

 

Případ Pinochet byl prvním případem, kdy bývalá hlava státu stála před cizím 

soudem obviněna ze zločinů podle MP, kterých se měla dopustit v době, kdy 

vykonávala svou funkci, a kdy byla bývalá hlava státu shledána vinnou ze zločinu 

proti lidskosti. 
65

  

  

                                                 
63 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. č. 

39/1997 Sb. 
64 Rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the 

Metropolis and Others Ex Parte Pinochet: Regina v. Evans and Another and the Commissioner of 

Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the 

Queen's Bench Division) ze dne 24. března 1999. [online]. Dostupné z WWW: < 

http://iilj.org/courses/documents/Reginav.Bartle-ex.p.Pinochet.pdf > 
65 BIANCHI, A. Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case. [online]. The European Journal 

of International Law, 1999, Vol. 10, No. 2. Dostupné z WWW: < 

http://www.ejil.org/pdfs/10/2/581.pdf >, s. 276 

http://iilj.org/courses/documents/Reginav.Bartle-ex.p.Pinochet.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/10/2/581.pdf
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2.1.3  ČINNOST KOMISE PRO MEZINÁRODNÍ PRÁVO  

Kodifikací pravidel týkající se imunity státních představitelů podle 

mezinárodního práva se v současnosti zabývá Komise pro mezinárodní právo. 
66

 

Připravuje návrh článků, které se věnují rozsahu imunity a jejím omezením v rámci 

úmluvy. Ustanovení návrhu uvádí, na které imunity se úmluva případně nebude 

vztahovat, definici imunity ratione personae a imunity ratione materiae, subjektivní 

rozsah imunity ratione personae a hmotněprávní rozsah imunity ratione personae a 

nakonec časovou působnost imunity ratione personae.  

Článek 1 obsahuje situace, na které se bude úmluva vztahovat, zatímco 

ustanovení druhé vyjmenovává případy, které jsou upraveny v jiných dohodách. 

První ustanovení obsahuje prvky, které definují účel návrhu, tedy osoby požívající 

imunitu a typ jurisdikce, na který se imunita vztahuje. Imunitu, díky níž jsou vyňati 

z trestní jurisdikce cizích států, požívají státní představitelé. Úmluva se 

v navrhovaném znění nebude vztahovat na případy tzv. speciálních režimů, kterými 

jsou: 

 přítomnost státu na území cizího státu prostřednictvím diplomatické, 

konzulární nebo zvláštní mise, 

 některé aktivity spojené s mezinárodními organizacemi, 

 přítomnost obranných složek státu na území státu cizího.  

Článek čtvrtý vyjmenovává státní představitele, kteří požívají imunitu ratione 

personae. Patří mezi ně hlava státu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí, 

jejichž úkony provedené jak v oficiálním, tak v soukromém postavení jsou podle 

dalšího ustanovení chráněny imunitou v čase, kdy zastávají svou funkci, nebo před 

nástupem do funkce. 
67

 

V loňském roce se Komise pro MP zaměřila na definování imunity ratione 

materiae, podle které tato náleží všem představitelům státu ve vztahu k jednání, které 

může být označeno za jednání v oficiálním postavení, je přiznávána pouze pro 

jednání, které lze charakterizovat jako „jednání uskutečněné při plnění oficiálních 

                                                 
66 Práce týkající se této oblasti jsou zařazeny v části nazývající se “Immunity of State officials from 

foreign criminal jurisdiction”.  
67 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Chapter V Immunity of State officials from foreign 

criminal jurisdiction. [online]. 2013. 65th session. Dostupné z WWW: < 

http://legal.un.org/ilc/reports/2013/english/chp5.pdf > 

http://legal.un.org/ilc/reports/2013/english/chp5.pdf
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funkcí“, a není časově omezena, jelikož funkční imunita trvá, i když osoba, která ji 

požívá, již nezastává úřad.  

Dále Komise definovala pojem úřední osoba, tedy subjekt, na který se znění 

článků vztahuje. Bylo potřeba, aby definice zahrnovala jak osoby požívající imunity 

osobní, tak funkční, a zároveň respektovala rozdíly mezi oběma typy imunit. 
68

 

Imunita ratione personae se vztahuje na vrcholné představitele státu, imunitu 

ratione materiae požívají státní orgány, které jednají jménem státu.  

Na základě analýzy existujících úmluv došla Komise pro MP ke stěžejním 

kritériím, které určují, zda se na osobu vztahují navrhované články úmluvy. Státní 

představitel podle Komise pro MP: 

 má vztah ke státu, který může mít několik forem (vzniklý na základě 

ústavy, zákona či smlouvy), může být časově omezený či trvalý, 

v souladu s právem či s praxí (de iure či de facto),  

 jedná v mezinárodních vztazích jako reprezentant státu, nebo vykonává 

oficiální funkce v mezinárodních či vnitrostátních vztazích, 

 jedná za stát a jeho jednání představuje akty moci výkonné, zákonodárné 

nebo soudní. 

Tato kritéria se použijí na oba typy imunity, relevanci mají zejména ve vztahu 

k imunitě ratione materiae, protože není možné vyjmenovat všechny kategorie osob, 

které ji požívají. 
69

 Pro identifikování osoby jako státního představitele je potřeba 

zkoumat každou situaci zvlášť a hledět na specifické okolnosti případu. Podle výše 

uvedeného Komise definovala státního představitele (state official) jako hlavu státu, 

předsedu vlády a ministra zahraničí a jako jakoukoli další osobu nehledě na 

postavení, které osoba ve státě zaujímá, která jedná za stát a jménem státu, 

reprezentuje stát a při výkonu svých funkcí jedná jako orgán veřejné moci. Osoba 

požívá imunitu ratione materiae v případě, pokud jednání, kterého se týká, může být 

považováno za jednání učiněné v jejím oficiálním postavení, a pokud osoba dané 

jednání učinila v období, kdy svou funkci zastávala. 
70

 

                                                 
68 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Third report on the immunity of State officials from 

foreign criminal. [online]. 2014. United Nations General Assembly. 66th session. Dostupné z WWW: 

< http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/412/64/PDF/N1441264.pdf?OpenElement >, 

s. 6-9 
69 Imunitu ratione personae požívá jen hlava státu, předseda vlády, ministr zahraničí.  
70 INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Third report on the immunity of State officials from 

foreign criminal. s. 38, 50 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/412/64/PDF/N1441264.pdf?OpenElement
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Obyčejové MP neřeší, zda bývalá hlava státu požívá imunity v rámci trestního 

řízení vzhledem ke skutkům, kterých se měla dopustit v období, kdy zastávala svůj 

post. Oficiální úkony reprezentanta státu se považují za úkony státu a odpovědnost za 

tento úkon přebírá stát. Toto pravidlo ovšem neplatí, pokud je spáchán tímto úkonem 

zločin podle MP, jelikož zde existuje nové pravidlo, kdy oficiální postavení jedince 

nezaručuje této osobě vynětí z jurisdikce státu, pokud spáchá zločin podle MP. 

Absence funkční imunity v případech týkajících se zločinů podle MP je vysvětlena 

tak, že při konfliktu se současnými pravidly MP musí starší pravidlo, tj. imunita, 

ustoupit. 
71

 Podle imunity ratione materiae jsou úřední úkony státních představitelů 

přičitatelné domovskému státu, který nese za důsledky těchto úkonů odpovědnost. 

Tedy v případě, že zástupce státu spáchá zločin podle MP, se uplatní výjimka z 

funkční imunity, kdy bude za zločin podle MP trestně odpovědný samotný pachatel, 

tedy zástupce státu, a současně bude odpovědný i domovský stát pachatele.  

MSD se ve svém rozhodnutí v případu Arrest Warrant Case zabýval i 

argumentem Belgie, podle kterého imunita nemůže ochránit osobu, která je 

podezřelá ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Belgie odkazovala 

na statuty některých mezinárodních trestních tribunálů a na rozhodování těchto 

soudů i soudů národních. MSD však nebyl schopen na základě těchto rozhodnutí a 

praxe soudů určit, že obyčejové MP povoluje výjimku z pravidla týkající se absolutní 

imunity z trestní jurisdikce a nedotknutelnosti ministra zahraničních věcí, pokud je 

obviněn ze spáchání zločinu podle MP. Absence imunity při porušování lidských 

práv v zahraničí by podle MSD mohla bránit mezinárodní spolupráci, aniž by 

výrazně narostla ochrana v této oblasti. Pokud by byla imunita v těchto případech 

odebírána, znamenalo by to omezení zahraničních cest státních představitelů. 

Nicméně se MSD přiklonil k názoru, že imunity požívané v rámci MP za určitých 

okolností nepředstavují překážku trestnímu stíhání. Úřadující či bývalí ministři 

zahraničních věcí mohou být tedy stíháni před některými mezinárodními trestními 

tribunály, pokud tyto mají jurisdikci na daný případ. 
72

 

Podle výše zmíněných pravidel imunitu požívají vybraní státní představitelé, 

pokud stále zastávají úřad. Mezinárodní společenství se snaží překonat názor, že jim 

                                                 
71 AKANDE, D., SHAH, S. Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign 

Domestic Courts. s. 840 
72 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. s. 410, 416 
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imunita nemůže být odebrána ani, pokud se dopustili zločinu podle MP, a prosadit 

pravidlo nové, podle kterého by i úřadující hlava státu mohla být stíhána za zločin 

podle MP. Pravidlo, podle kterého je hlava státu chráněna imunitou, i když spáchala 

zločin podle MP, se mezinárodní společenství snaží omezit zřízením mezinárodních 

soudních tribunálů, které mohou na základě své působnosti stíhat i pachatele 

v postavení státních orgánů.  
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3  HLAVA STÁTU A MEZINÁRODNÍ 

TRESTNÍ SOUD  

Hlava státu, jakožto vrcholný představitel státu, požívá imunity podle MP, které 

ji chrání před trestním stíháním na území cizího státu. Mnoho státních představitelů 

požívá imunit i před soudem svého domovského státu, tyto imunity založené 

ústavními předpisy či zvyklostmi daného státu ale nemají relevanci před soudy 

jiných států. Imunity přiznané hlavě státu jsou zpravidla upraveny obyčejovým MP, 

ale této imunity se může stát vzdát či ji omezit v mezinárodní smlouvě. 
73

 
74

 

Postavení hlavy státu, která je na zahraniční cestě v cizí zemi, je explicitně 

vyjmenované v Úmluvě o zvláštních misích (dále také „Úmluva“).  Úmluva v článku 

21 odst. 1 uvádí, že hlava vysílajícího státu, pokud vede zvláštní misi, požívá v 

přijímajícím státě nebo ve třetím státě usnadnění, výsad a imunit, které mezinárodní 

právo poskytuje hlavě státu při oficiální návštěvě. Úmluva rozlišuje v rámci 

poskytování výhod mezi hlavou státu a předsedou vlády. Podle Úmluvy je ochrana 

hlavy státu v rámci MP všeobecně známá a nepotřebuje tedy další upřesnění. Článek 

31 Úmluvy stanoví, že zástupci vysílajícího státu ve zvláštní misi a členové jejího 

diplomatického personálu jsou vyňati z trestní jurisdikce přijímajícího státu. Podle 

článku 43 každý člen zvláštní mise požívá výsad a imunit, k nimž je oprávněn buď 

od okamžiku, kdy vstoupí na území přijímajícího státu za účelem výkonu svých 

funkcí ve zvláštní misi, nebo od okamžiku, kdy je jeho jmenování oznámeno 

ministerstvu zahraničních věcí nebo jinému takovému orgánu přijímajícího státu, 

který byl dohodnut, jestliže se již na jeho území nachází. Výsady a imunity člena 

mise obvykle skončí v okamžiku, kdy opustí území přijímajícího státu nebo po 

uplynutí rozumné doby, ve které tak má učinit. Imunita však trvá, pokud jde o činy, 

které tento člen vykoná při plnění svých funkcí. 
75

 

                                                 
73 OSN například v článku 19 smlouvy, která upravuje vztahy mezi OSN a MTS, stanovila, že 

organizace se vzdá všech imunit, které by v jiném případě byly použity, pokud osoby je požívající, 

budou stíhány před MTS. Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal 

Court and the United Nations. [online]. 2004, ICC-ASP/3/Res.1. Dostupné z WWW: < 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/916FC6A2-7846-4177-A5EA-

5AA9B6D1E96C/0/ICCASP3Res1_English.pdf > 
74 ORAKHELASHVILI, A. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo V. 

Belgium). [online]. The American Journal of International Law, 2002, Vol. 96, No. 3. Dostupné z 

WWW: < http://www.jstor.org/stable/3062170?seq=2#page_scan_tab_contents >, s. 681 
75 Úmluva o zvláštních misích. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích. č. 

40/1987 Sb. 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/916FC6A2-7846-4177-A5EA-5AA9B6D1E96C/0/ICCASP3Res1_English.pdf
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Na hlavu státu je pohlíženo jako na hlavního představitele státu, který má 

povinnost reprezentovat stát a jednat za něj. Její jednání je následně považováno za 

jednání samotného státu. Všeobecný princip, že jen stát, a ne jeho představitelé, 

může být odpovědný za jednání spáchané těmito představiteli při výkonu jejich 

funkce, se nepoužije v souvislosti s jednáním, které je zločinem podle MP. 

V minulosti byla hlava státu absolutně vyňata z jurisdikce cizích soudů jak pro akty 

soukromé povahy, tak veřejné povahy, a nebylo potřeba rozlišovat mezi imunitou 

státu a imunitou hlavy státu. Jak se mezinárodní společenství odklánělo od principu, 

podle kterého byl stát vyňat z jurisdikce cizích soudů za jednání podle soukromého 

práva, bylo potřeba přehodnotit i imunitu hlavy státu. S narůstající potřebou chránit 

lidská práva státy souhlasily s nastavením určitých limitů jejich vlastní suverenity 

k zajištění odpovědnosti za porušování lidsko-právních norem. 
76

 MSD se v rozsudku 

Arrest Warrant Case také přiklonil k rostoucímu trendu, na základě kterého může být 

státním představitelům imunita odebrána v případě vážného porušení lidských práv 

či humanitárního práva. 
77

  

Nebezpečnost a vážnost zločinů podle MP dala vzniknout mezinárodním 

trestním tribunálům, jejichž úkolem je stíhat a potrestat všechny pachatele, které se 

těchto zločinů dopustí. Jsou postaveny na zásadě individuální trestní odpovědnosti, 

kdy ani hlava státu, jakožto osoba požívající imunity podle MP, není vyňata z jejich 

jurisdikce.  

  

                                                 
76 TUNKS, M. A. Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-state Immunity. s. 655-

656 
77 ORAKHELASHVILI, A. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo V. 

Belgium). s. 684 
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3.1  POZICE HLAVY STÁTU PŘED MEZINÁRODNÍM TRESTNÍM  

SOUDEM 

Podle tradičních teoretických koncepcí není dílčí subjektivita jednotlivce 

uznávána, jednotlivec je považován za objekt MP. Pojetí prosazující se v současné 

nauce však v určitých případech přiznává mezinárodněprávní subjektivitu i 

jednotlivci. Tato okrajová subjektivita jednotlivců je odvozená z vůle států a 

založená některými smlouvami. 
78

 Vliv současné nauky můžeme vidět i 

v zakládacích dokumentech mezinárodních trestních tribunálů, mezi jejichž základní 

zásady princip individuální trestní odpovědnosti patří. 
79

 

Podle Římského statutu, kterým byl založen Mezinárodní trestní soud, se princip 

individuální odpovědnosti vztahuje pouze na fyzické osoby, ale nijak se nedotýká 

odpovědnosti států podle MP. Trestně odpovědnou bude podle čl. 25 odst. 3 Statutu 

taková osoba, která se dopustila některého ze zločinů, na něž se vztahuje jurisdikce 

Soudu. Ve většině případů se nejedná o jedince ve smyslu soukromé osoby, obvykle 

zločiny podle MP páchají osoby jednající v postavení státních orgánů na různém 

stupni hierarchie často vědomě či na rozkaz svých nadřízených. Cílem Soudu je 

postihnout jak přímé vykonavatele zločinů operující na nejnižší úrovni, tak i vůdce a 

organizátory takových zločinů a nadřízené, kteří odpovídají za své podřízené. 
80

 

Osoby nacházející se v pozici státního orgánu jsou však obvykle chráněny před 

trestním stíháním imunitou, kterou jim přiznává mezinárodní právo a obvykle i právo 

vnitrostátní. Vynětí osoby požívající imunity z jurisdikce daného mezinárodního 

trestního soudu záleží na ustanovení statutu, který tento soud zakládá. Zakládající 

dokument obvykle zahrnuje obecné pravidlo, podle kterého imunita státního 

představitele nepředstavuje překážku pro jeho stíhání, je však třeba prověřit všechny 

aspekty této imunity. V rámci MTS tuto ochranu odnímá Statut ve svém článku 27. 

Podle čl. 27 imunity přiznané vnitrostátním nebo mezinárodním právem určitým 

osobám nemohou bránit Soudu ve výkonu jurisdikce, a Soud nad nimi tak může 

uplatnit svou pravomoc. 

                                                 
78 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. s. 87-92 
79 Např. článek 25 Římského statutu. 
80 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. s. 155 
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I když se při projednávání Statutu v mnoha zemích toto ustanovení ukázalo jako 

problematické pro jeho případný rozpor s ústavními předpisy, v současné době 

převládá názor, že oficiální postavení obviněné osoby ji nechrání před odpovědností 

za zločiny podle MP. Trestnost zločinů spadajících do jurisdikce Soudu je založena 

obecným MP a obecné MP zakazuje poskytovat na tyto zločiny jakoukoli imunitu. 

Účelem výsad a imunit států a jejich orgánů je umožnění nerušeného výkonu státních 

funkcí a spáchání zločinu podle MP nelze do výkonu státních funkcí zahrnovat. 
81

 

3.1.1  ROLE IMUNIT V ŘÍMSKÉM STATUTU  

Možnost odejmout imunitu hlavě státu v řízení před mezinárodními trestními 

soudy závisí na povaze daného mezinárodního soudu. Je třeba zkoumat způsob, 

jakým byl založen, a zda pro stát, jehož je představitel občanem, je zakládající 

dokument soudu závazný. V tomto bodě můžeme pozorovat rozdíly mezi 

mezinárodními trestními tribunály ad hoc, které byly založeny OSN a jejichž 

rozhodnutími jsou vázáni všichni členové OSN, tj. celé mezinárodní společenství, a 

soudy, které byly založeny mezinárodní smlouvou přímo státy. Ustanoveními 

zakládajícího dokumentu takového soudu jsou vázány jen smluvní státy. 

Mezinárodní tribunál nemůže odebrat imunitu státnímu představiteli, jehož 

domovský stát není smluvní stranou tohoto statutu. 
82

 

V řízení před MTS nastávají otázky, jaké jsou mezinárodněprávní povinnosti 

státu s ohledem na imunitu osoby třetího státu, tedy státu, který není smluvní stranou 

Statutu a není jeho ustanoveními vázán, a jaké jsou povinnosti státu vůči jiným 

smluvním stranám. Je třeba rozlišovat, jestli se jedná o zástupce smluvní strany 

Statutu či státu, který smluvní stranou není? Je imunita státního představitele z jiného 

státu případnou překážkou k vykonání žádosti Soudu, tedy k jeho zatčení a předání 

Soudu? Nebo přestaly imunity podle MP zcela existovat, pokud byl spáchán zločin 

podle MP? 
83

 

Existence imunit nemůže být obhájena před některými mezinárodními tribunály 

v případě, že dokumenty, podle nichž byly tribunály vytvořeny, tuto imunitu státním 
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představitelům nepřiznávají, a pokud stát, jehož občanem je osoba požívající 

imunity, je z tohoto dokumentu zavázaný. Co se týče MTS, Římský statut v článku 

27 předpokládá, že imunita, kterou podle MP osoba požívá, nemůže být překážkou v 

řízení před MTS, které je právě proti této osobě vedeno. 

Role imunit ve vztahu k Soudu však může být podle Broomhalla zkoumána ze tří 

různých pohledů:  

 ve vztahu k řízení před Soudem, 

 ve vztahu k předání obviněného na základě žádosti Soudu státem, jehož 

je obviněný občanem, 

 ve vztahu k předání obviněného na základě žádosti Soudu jiným než 

domovským státem obviněného. 
84

 

3.1.1.1 Řízení před Soudem 

Jakmile se obviněný dostaví před Soud, nepožívá žádnou imunitu, i když mu je 

na základě jeho postavení přiznávána. Článek 27 Statutu v odstavci prvním vylučuje 

jakékoliv vynětí z jurisdikce Soudu na základě imunity tím, že stanoví, že Římský 

statut platí stejně pro všechny osoby bez rozdílu a výslovně uvádí, že zástupci státu 

nejsou vyňati z trestní odpovědnosti podle Statutu. Odstavec 2 článku 27 popírá 

existenci mezinárodních a národních imunit přiznávaných státním představitelům. Na 

základě tohoto ustanovení se smluvní strany Statutu vzdávají všech imunit svých 

představitelů ve vztahu k MTS, které jim jsou jinak přiznávány mezinárodním či 

vnitrostátním právem. MTS má tak právo soudit stávající i bývalou hlavu státu.  

Vzdání se imunity vůči řízení u MTS neznamená, že je imunita odebrána osobě i 

ve vztahu k řízení konaném v jejím domovském státě. I když MTS může vykonávat 

svou jurisdikci i nad zástupci státu nesmluvních stran, žádné ustanovení Statutu 

neovlivňuje imunity, které tito zástupci jinak požívají před jinými orgány.  

3.1.1.2 Předání Soudu domovským státem 

Římský statut umožňuje státům na základě principu komplementarity vykonávat 

jurisdikci nad svými vlastními občany před národními soudy, jestliže nechtějí, aby 

tuto jurisdikci vykonal sám Soud. Na základě ústavních předpisů jsou však vrcholní 
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státní představitelé, pokud se nacházejí ve funkci, obvykle vyňati z jurisdikce 

národních soudů. Stíhání těchto osob se tedy musí ujmout MTS, podle jehož 

zakládajícího dokumentu osobu žádná imunita před trestním stíháním nechrání. 

Hlavním účelem článku 27 odst. 1 je založení odpovědnosti státních představitelů za 

zločiny podle MP nehledě na imunitu, která by jim jinak náležela a chránila je před 

trestním stíháním. 

Pokud vykonává Soud svoji jurisdikci, jsou státy povinny s ním spolupracovat 

(čl. 86 Statutu) a upravit podle toho svůj právní řád (čl. 88 Statutu). Vnitrostátní 

právo hlavě státu obvykle poskytuje imunitu ve svých předpisech, jež však kolidují 

s ustanoveními Statutu. Státy proto hledaly cestu, jak se této kolizi vyhnout různými 

novelami či dodatky, které by dovolily předat osobu požívající imunitu Soudu, aniž 

by byly imunity odejmuty úplně, nebo výkladem, který by umožnil zákonným 

způsobem postavit hlavu státu před národní soud a i před MTS. 
85

 Smluvní strana má 

tak povinnost, která pro ni vyplývá ze Statutu, předat svou vlastní hlavu státu Soudu, 

pokud na ni byl vydán Soudem zatýkací rozkaz a pokud nemá smluvní strana 

oprávnění ji stíhat sama. Podle praxe smluvních stran článek 27 odnímá imunitu 

státním představitelům smluvních stran i na území jiných států. 
86

 Nesmluvní strana 

Statutu však závazky k MTS nemá, a tak není její povinností předat Soudu občana 

jiného státu.  

3.1.1.3 Předání Soudu jiným než domovským státem 

Určení, zda je osoba vyňata z jurisdikce MTS, je závislé v prvé řadě na textu 

Římského statutu, kterým byl Soud založen. Článek 27 odst. 2 Statutu omezuje 

imunity s ohledem na výkon jurisdikce MTS. Hlava státu, který je smluvní stranou 

Statutu, se nesmí dožadovat imunity vůči své osobě před Soudem. Ponecháním 

imunity by smluvní strana Statutu porušila závazky, které má vůči Soudu. Ačkoliv je 

MTS oprávněn vykonávat svou jurisdikci za určitých podmínek i nad občanem státu, 

který není smluvní stranou Statutu, ve Statutu se nenachází žádné ustanovení, které 

by umožnilo odebrat imunitu státním představitelům nesmluvních států. 

Jelikož Soud nedisponuje žádnými ozbrojenými silami, které by obviněného 

zatkly a předaly Soudu, musí se v tomto ohledu spoléhat na spolupráci států, zejména 
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na spolupráci smluvních stran Statutu, které podle ustanovení 86 Statutu jsou 

povinny se Soudem kooperovat. Na základě ustanovení o spolupráci je stát povinen 

zatknout a předat Soudu i osobu, která podle vnitrostátních či mezinárodních 

právních norem požívá imunity, i když se jedná o jeho vlastního státního příslušníka. 

Státy, které smluvními stranami Statutu nejsou, se však ke spolupráci se Soudem 

nezavázaly, a tak nejsou povinny předat Soudu svého občana (či občana jiného 

státu), na kterého byl Soudem vydán zatýkací rozkaz. V případě, že je tímto 

obviněným osoba požívající imunity, je navíc velice nepravděpodobné, že se vlastní 

stát vzdá její imunity a předá ji Soudu. Za těchto okolností se Soud musí spoléhat na 

součinnost ostatních států, zejména smluvních stran, které by obviněného zatkly, až 

se bude nacházet mimo území svého domovského státu na území smluvní strany 

Statutu. 

Statut v ustanovení 98 zvažuje absenci imunity před soudy dožádaného státu pro 

zástupce jiných států, kteří se nacházejí na území dožádaného státu. Zatímco článek 

27 stanoví, že imunita státního představitele nepřekáží výkonu jurisdikce Soudu, 

článek 98 uvádí, že Soud nemůže provádět takové jednání, které by způsobilo 

porušení mezinárodněprávních závazků státu. Článek 98 představuje pokyn Soudu k 

smluvním stranám Statutu, podle kterého by neměly zasahovat do výkonu funkce 

osoby, která požívá imunitu a je občanem státu, který není smluvní stranou Statutu. 

Podle odstavce 1 článku 98 Soud nemůže pokračovat v projednávání žádosti o 

předání nebo pomoc, kvůli níž by dožádaný stát musel jednat v rozporu se svými 

mezinárodněprávními závazky ve vztahu ke státní nebo diplomatické imunitě osoby. 

Soudu tak může smluvní strana Statutu předat osobu, která se nachází na jejím 

území, pokud není tento smluvní stát zavázán ke státu jinému, jehož je osoba, kterou 

má smluvní strana podle žádosti Soudu předat a požívá imunitu, občanem. 
87

 Článek 

27 odst. 2 ujišťuje, že imunity přiznané mezinárodním či vnitrostátním právem 

neznamenají překážku pro výkon jurisdikce Soudu, zatímco článek 98 odst. 1 stanoví 

povinnost pro dožádaný stát nepředat osobu požívající imunity. Podle těchto 

ustanovení Soud není omezen v jednání, zatímco stát je nucen respektovat imunitu. 
88

 

Část 9 Statutu stanoví povinnost spolupráce smluvních stran se Soudem 

v souvislosti s předáním obviněné osoby. Smluvní strany by ale mohly zatčením a 
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předáním osoby z nesmluvního státu, která podle MP požívá imunity, porušit své 

mezinárodněprávní závazky, které mají ke státu, který není smluvní stranou Statutu. 

Za těchto okolností článek 98 odst. 1 uvádí, že smluvní strany nejsou postaveny do 

pozice, ve které se musí rozhodovat, kterou svou povinnost mají splnit. Jelikož MTS 

pracuje na principu delegace ze strany smluvních států, imunita státních představitelů 

nesmluvních států ve vztahu ke smluvním stranám zůstává. 
89

 

Výkladem dojdeme k závěru, že ustanovení článku 98 odst. 1 se vztahuje jen na 

státní představitele státu, který není smluvní stranou Statutu. 
90

 Podle doslovného 

znění článku 98 odst. 1 Statutu se ustanovení vztahuje jen na imunitu osoby ze 

třetího státu. Za tento třetí stát je pravděpodobně považována nesmluvní strana 

Statutu. 
91

 I když je pro nesmluvní strany Statutu v jeho ustanoveních totiž používán 

jiný termín 
92

, ustanovení 98 se užije jen ve vztahu k nesmluvním stranám, jelikož 

smluvní strany by porušily ustanovení samotného Statutu a cíle MTS, pokud by 

svým či občanům jiných smluvních stran přiznávaly imunitu i po spáchání zločinů 

podle MP. Jestliže by článek 98 odst. 1 byl interpretován ve prospěch toho, aby 

umožnil smluvním stranám spoléhat se na imunity svých státních představitelů, 

pokud by se nacházely na cizím území, byl by prakticky anulován článek 27 Statutu. 

Článek 27 je třeba chápat nejenom ve vztahu k samotnému MTS, ale také ve vztahu 

ke státům, které ratifikovaly Statut a které jednají v souladu se žádostí Soudu. 

Ustanovení článku 98 musí být tedy vykládáno tak, že se aplikuje jen ve vztahu 

k státním představitelům nesmluvních stran Statutu. Smluvní strana je tak povinna 

předat Soudu obviněného, který je občanem jiné smluvní strany Statutu a který 

zároveň požívá imunity podle MP.
 
Stát se totiž podle článku 27 vzdává imunity ve 

vztahu k MTS, ale také ve vztahu k výkonu pravomoci ostatních smluvních stran, 

kdy tyto smluvní strany jednají podle ustanovení Statutu a jurisdikce Soudu. 
93 

Pokud by stát, jehož by byla obviněná osoba občanem, nebyl smluvní stranou 

Statutu a nepředal by tuto osobu dobrovolně (nebo pokud by se tato osoba k Soudu 

nedostavila sama dobrovolně), musí se MTS spoléhat na spolupráci ostatních států, 

                                                 
89 Tamtéž. s. 421 
90 Názor, že článek 98 se vztahuje pouze na občany nesmluvních států, je zastáván většinou 

odborníků a některými smluvními stranami Statutu jako např. ve Spojeném Království, v Irsku či 

Kanadě.  
91 Jiným výkladem však můžeme dojít k tomu, že třetím státem se myslí stát odlišný od toho, který 

zadržuje podezřelého. 
92 Například v článku 108 odst. 1 Statutu se třetím státem jistě nemyslí jen nesmluvní strana Statutu. 
93 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. s. 422-424 



46 

 

zejména smluvních stran, že tuto osobu zatknou a předají v případě, že se bude 

nacházet na jeho území. Povinnost spolupráce mezi smluvní stranou Statutu a MTS, 

která byla nastíněna výše, není bezvýjimečná. Při existenci dříve platné bilaterální či 

multilaterální smlouvy o vydávání má stát právo na jejím základě vydat obviněného 

třetímu státu a ne Soudu. 
94

 

V odstavci 2 článek 98 stanoví, že Soud nemůže pokračovat v projednávání 

žádosti o předání, kvůli níž by dožádaný stát musel jednat v rozporu se svými 

závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod, podle nichž je souhlas vysílajícího 

státu podmínkou předání osoby z tohoto státu Soudu. Toto ustanovení bylo přijato, 

aby byly respektovány jednak mezinárodní závazky týkající se státních a 

diplomatických imunit představitelů a majetku třetích států, tedy nikoli smluvních 

stran Statutu, jednak závazky vyplývající z takových dohod, které byly uzavírány 

v době, kdy MTS neexistoval. 

Podle extenzivního výkladu tohoto ustanovení Statutu dochází k uzavírání 

dvoustranných dohod o vynětí z jurisdikce, v nichž se přijímající strana zavazuje 

případné pachatele výše uvedených zločinů nepředat MTS. Naopak strana vysílající 

se zavazuje, že tyto případné pachatele trestně postihne, a to jakožto své státní 

příslušníky. 
95

 Za této situace se mohou státy snažit využívat existujících smluv či 

uzavírat smlouvy nové se státy, které Statut ratifikovaly či tak hodlají učinit, aby si 

zajistily předání svých příslušníků a zabránily jejich předání Soudu. 
96

 USA 

využívaly čl. 98 Statutu ve snaze ochránit své státní občany před jurisdikcí Soudu. 

Poté co Statut vstoupil v platnost, se pokusily uzavřít s ostatními státy mezinárodního 

společenství dvoustranné dohody o beztrestnosti. Dohodu s USA podepsalo přes sto 

států, z toho je polovina států smluvními stranami Statutu. 
97

 Obsahem dohod je 

závazek hostitelského státu nepředat občana vysílajícího státu, tj. občana USA, 

Soudu či jiné instituci nebo třetímu státu, ze kterého by jej bylo možno předat MTS, 

bez souhlasu vysílajícího státu. V případě těchto dohod, tzv. BIAs (Bilateral 

Immunity Agreement), které byly ratifikovány smluvními stranami Statutu, vyvstává 

otázka, zda jejich cílem není zavést vnější soudní politiku v celkovém rozporu 
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s cílem a účelem MTS a zda jejich ratifikace není tedy v rozporu s jejich závazky 

vyplývajícími ze Statutu. 
98

 EU se k těmto smlouvám staví negativně a stanoví 

limity, které členské státy EU nemohou překročit při sjednávání dohody s USA. 

Smlouvy jsou v souladu s čl. 98 odst. 2 Statutu, pokud splňují následující podmínky: 

- musí se vztahovat pouze na osoby, které nejsou občany státu smluvní strany 

Statutu, 

- musí mít ustanovení zajišťující, že osoby, které spáchaly zločiny spadající do 

jurisdikce Soudu, nebudou mít imunitu, 

- měly by se vztahovat pouze na osoby oficiálně vyslané příslušným státem 

k plnění úředních úkolů, nemohou tudíž pokrývat všechny občany daného státu. 

99
  

Odstavec 2 článku 98 má za úkol vyhnout se stavu, kdy se stát, jemuž Soud 

poslal žádost o zatčení a předání osoby, bude nacházet v konfliktní situaci a bude mít 

povinnosti jak k Soudu, tak k jinému státu. Toto ustanovení chrání mezinárodní 

úmluvy dohodnuté mezi státy a povinnosti, ke kterým se v nich zavázaly. 
100

 

Ustanovení respektuje smlouvy SOFA (Status of Forces Agreement), které zakazují 

státům, na jejichž území se nacházejí ozbrojené síly jiného státu, zatknout a předat 

jejich členy Soudu. V praxi zní dané ustanovení tak, že smluvní strana nemůže předat 

občany, kteří se nacházejí na jejím území, Soudu bez souhlasu jejich domovského 

státu, který je do jiného státu vyslal. K předání osoby Soudu je tedy vyžadován 

souhlas vysílajícího státu. 
101

 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích a Úmluva o zvláštních misích jsou 

úmluvami ve smyslu čl. 98 odst. 2. Pokud odstavec 2 článku 98 není omezen jen na 

nesmluvní strany Statutu a předat osobu bez souhlasu vysílajícího státu nemůže ani 

smluvní strana Statutu, je možné snadno obejít omezení odstavce 1 stejného článku. 

Omezením v odstavci 1 se myslí, že smluvní strana nemá povinnost předat 

obviněnou osobu, pokud by tím porušila závazek, který má ke státu, který není 

smluvní stranou Statutu. Odstavec 2 se však vztahuje i na případy, kdy jsou oba 
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101 AKANDE, D. International Law Immunities and the International Criminal Court. s. 426-427 
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státy, jak stát přijímající, tak stát vysílající, smluvními stranami Statutu. Imunita je 

však podle článku 98 odst. 2 zřejmě ponechána jen osobám pocházejícím 

z nesmluvní strany Statutu. Smluvní strany se totiž ratifikací Římského statutu 

zavázaly spolu se Soudem stíhat zločiny podle MP a trestat jejich pachatele. Pokud 

by pomocí článku 98 obešly jiné ustanovení Statutu, porušily by smluvní strany 

závazek, který Soudu svým podpisem daly, a tím i zásady, které se zavázaly 

dodržovat. 

Problém vyplývající z článku 98 Statutu tedy nastává v případě, že stát má 

Soudu předat osobu, která je občanem státu, který není smluvní stranou Statutu a ke 

kterému má povinnost respektovat imunity jeho státních představitelů. Dodržování 

povinností mezi státy vyplývajících z mezinárodních smluv má přednost před 

použitím ustanovení Římského statutu, i když stát ratifikoval Statut dříve než 

úmluvu. Pokud se stát rozhodne předat osobu, která je takto chráněna mezistátní 

úmluvou, Soudu, poruší tím stát platnou mezinárodní smlouvu, kterou uzavřel 

s jiným státem, a bude odpovědný za porušení mezinárodního závazku. 
102

 

Účelem článku 98 Statutu bylo zachovat aplikaci stávajících závazků států po 

přistoupení ke Statutu. Dohody měly stanovit jasná pravidla pro rozdělení pravomocí 

mezi státem vysílajícím ozbrojené síly a státem hostitelským pro účely soudní 

pravomoci nad obviněnými osobami. Na základě dohod bude občan vysílajícího 

státu, který je obviněn ze spáchání zločinu podle MP, předán tomuto státu ke stíhání. 

V souladu s principem komplementarity by však měl vysílající stát přednost soudit 

tyto osoby, a tak by cíle těchto dohod bylo zřejmě dosaženo i bez jejich sepsání.
 103

 

Povinnost respektovat imunitu úřadující hlavy státu, který není smluvní stranou 

Statutu, tak může převážit nad povinností, která vyplývá ze žádosti Soudu, o předání 

osoby směřující státu, který není domovským státem obviněné osoby. Protože 

Římský statut nemá větší právní sílu než ostatní smlouvy, odnětí imunity hlavě státu, 

která je přítomna v jiném státě, a následné předání může být vykonáno jen se 

souhlasem země, jejíž je hlava státu občanem. Tímto souhlasem se stát vzdává 

imunity pro svou hlavu státu. Žádost Soudu o předání hlavy státu může být 

dožádaným státem, v kterém je hlava státu na návštěvě, zamítnuta na základě čl. 98, 

                                                 
102 Tamtéž. s. 428 
103 BUREŠ, P. Znásilnění Římského statutu aneb (O)pozice USA vůči Mezinárodnímu trestnímu 

soudu. [online]. Mezinárodní politika, 2006, roč. XXX, č. 9. Dostupné z WWW: <  

http://www.dokumenty-iir.cz/MP/MPArchive/2006/MP092006.pdf >, s. 32-33 
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kdy dožádaný stát jedná v souladu se svými mezinárodněprávními závazky, pokud 

imunitu cizí hlavě státu stále přiznává. Dožádaný stát tak může odmítnout předat 

hlavu státu z důvodu všeobecné imunity a všeobecného vynětí z trestní jurisdikce, 

kterou hlava státu požívá podle obyčejového MP. 
104

  

 

  

                                                 
104 FOX, H. The Law of State Immunity. s. 433 
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3.1.1.4 Konflikt žádostí 

Podle článku 97 Statutu má smluvní strana, která obdržela žádost od Soudu 

týkající se předání osoby, možnost konzultovat se Soudem postavení této osoby. 

Vyhovění žádosti Soudu by totiž mohlo znamenat porušení mezinárodního závazku, 

který má dožádaný stát ve vztahu k třetímu státu. Dožádaný stát, který se domnívá, 

že žádost o předání nastolí problém ve vztahu k článku 98, by měl poskytnout Soudu 

veškeré informace týkající se případu. Soud nejdříve stanoví, zda jsou splněny 

podmínky podle článku 98, poté může rozhodnout, že (i) imunity stále chrání osobu 

bez rozlišení, zda jde o občana smluvní či nesmluvní strany Statutu, (ii) imunita je 

zrušena vůči osobám ze smluvních stran, ale je ponechána představitelům států, které 

nejsou Statutem vázány, (iii) existence imunit je zcela popírána, pokud osoba 

spáchala zločin podle MP bez ohledu na její občanství. 
105

 Rozhodnutí Soudu 

ohledně vztahu případu k článku 98 však nemusí být pro dožádaný stát závazné. 

V článku 90 Statutu je upraven střet žádosti Soudu o předání osoby a žádosti 

jiného státu o vydání téže osoby. Je-li dožadující stát smluvní stranou Statutu, 

dožádaný stát musí předat osobu Soudu, pokud Soud shledal věc přípustnou. Pokud 

dožadující stát není smluvní stranou Statutu, dožádaný stát přednostně vyřídí žádost 

o předání Soudu, pokud není vázán mezinárodním závazkem vydat osobu 

dožadujícímu státu (např. extradiční smlouvou). 

 

Pravidla vnitrostátního práva týkající se imunit některých ústavních činitelů nebo 

nevydávání vlastních občanů nejsou důvodem pro odmítnutí spolupráce. Naproti 

tomu Soud nemůže pokračovat v projednávání žádosti o předání nebo pomoc, kvůli 

níž by dožádaný stát musel jednat v rozporu se svými mezinárodněprávními závazky 

ve vztahu ke státní nebo diplomatické imunitě osoby či majetku třetího státu.  

Výjimkou je případ, kdy Soud pro účely tohoto vzdání se imunity může nejprve 

zajistit spolupráci tohoto třetího státu. V případě imunity států i diplomatické imunity 

jde totiž o dispozitivní pravidlo obecného MP, které nebrání státům v určitých 

případech omezit či se zcela vzdát imunity. 
106

 

                                                 
105 BROOMHALL, B. International Justice and the International Criminal Court. s. 142 
106 ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinců podle mezinárodního práva. s. 178 
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Žádná smluvní strana Statutu však nemůže svým vnitrostátním právem zaručit 

imunitu pro své úřední osoby a státní orgány (včetně hlavy státu a vlády) před 

trestním stíháním  

za zločiny podle MP. Odpovědným se pachatel stává bez ohledu na jeho oficiální 

postavení a žádná imunita se na něho nevztahuje (čl. 27 Statutu).  

Aplikovatelnost rozporných ustanovení Římského statutu se stala předmětem 

diskuzí v případě súdánského prezidenta al Bašíra, který je obviněn Soudem a který 

podle MP požívá imunitu jako hlava státu. Súdán neratifikoval Statut, a tak není jeho 

ustanoveními vázán. Případ súdánského prezidenta bude nastíněn v následující 

kapitole, kde bude uvedeno, zda mají státy, které jsou smluvními stranami Statutu, 

povinnost al Bašíra předat Soudu, pokud se objeví na jejich území. 
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4  PŘÍPAD AL BAŠÍR  

Neexistuje mnoho případů, kdy by byla mezinárodním trestním tribunálem 

stíhána či dokonce odsouzena úřadující hlava státu. Jako příklad můžeme uvést 

stíhání srbského prezidenta Miloševiče před ICTY či odsouzení prezidenta Libérie 

Charles Taylora Zvláštními tribunály pro Sierra Leone (dále také „SCSL“). V tomto 

případu Taylor postavil obhajobu na tvrzení, že Zvláštní tribunály nejsou 

mezinárodním trestním soudem, ale že se jedná o národní trestní tribunál, který je 

povinen respektovat osobní imunity úřadující hlavy státu. 
107

 SCSL k případu uvedl, 

že má postavení mezinárodního soudu a že v současnosti je zaveden princip, na 

základě kterého imunita nepředstavuje překážku pro stíhání hlavy státu před 

mezinárodním trestním soudem. 
108

 

Mezi dosud Soudem obviněnými osobami se také objevují bývalí i současní 

vrcholní představitelé státu. Mezi nimi je i současná súdánská hlava státu, prezident 

Umar al Bašír, který Soudu stále uniká. Al Bašír byl obviněn ze zločinů, které byly 

spáchány za několik let trvajícího konfliktu v Dárfúru odehrávajícím se na území 

Súdánu. Konflikt v Dárfúru není zdaleka ukončen a i přes snahu mezinárodního 

společenství se v zemi nedaří dosáhnout míru. Tato část práce je zaměřena na 

postavení MTS v konfliktu a přístup mezinárodního společenství k rozhodování 

Soudu, zejména k případu týkajícího se prezidenta al Bašíra. 

Vyšetřování situace v Súdánu a následná obvinění osob je důležitý krok 

k potrestání zločinů spáchaných při konfliktu v Dárfúru a k možnému ukončení 

konfliktu. Spolupráce států při stíhání súdánského prezidenta a jeho předání Soudu je 

nezbytná k dosažení tohoto cíle a k tomu, aby se dostalo jistého zadostiučinění 

obětem konfliktu. 

                                                 
107 GAETA, P. Does President Al Bashir Enjoy Immunity from Arrest? [online]. Journal of 

International Criminal Justice, 2009, Vol. 7, No. 2. Dostupné z WWW: < 
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4.1  REZOLUCE RB OSN 

Konflikt v Dárfúru vypukl v roce 2003 a v červenci 2004 RB OSN označila 

situaci v západním Súdánu za hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti. V březnu 

2005 byla RB OSN přijata rezoluce 1593, která případ postoupila MTS k 

vyšetřování. Dárfúr se tak stal první situací, kterou RB OSN svěřila Soudu 

k vyšetřování podle čl. 13 písm. b) Statutu. Rozhodnutím podle kapitoly VII Charty 

OSN získal Soud jurisdikci pro tuto situaci, i když Súdán Římský statut 

neratifikoval. Súdán reagoval tím, že uvedl, že MTS nemá oprávnění vykonávat 

v zemi jurisdikci, ale pověření vyšetřování situace v Dárfúru ze strany RB OSN 

Soudu umožnilo vykonávat oprávněně nad situací jurisdikci podle Statutu. 

RB je odpovědná za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Jedním ze 

způsobů jak zasáhnout za stavu ohrožení mezinárodní míru a bezpečnosti je také 

oznámení situace, která nasvědčuje tomu, že byl spáchán zločin podle MP, Soudu. 

Konflikt v Dárfúru byl označen za ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, a tím 

byl zajištěn oprávněný výkon jurisdikce Soudu nad situací. Fakt, že Súdán není 

smluvní stranou Statutu, se stal bezvýznamným. Soud tedy může na základě rezoluce 

RB OSN vykonávat svou jurisdikci i v zemi, která není smluvní stranou Statutu. Pro 

tento stát nevznikají vůči Soudu žádné závazky vyplývající ze Statutu, ale rezoluce 

1593 výslovně uvádí, že súdánská vláda a ostatní strany konfliktu mají se Soudem 

plně spolupracovat. 
109
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4.2  ČINNOST MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU V SÚDÁNU  

Při zařazování konfliktu v Dárfúru do své agendy MTS musel uvážit čtyři hlavní 

faktory, a to, jaké zločiny byly v Dárfúru spáchány, kdo za ně nese odpovědnost, 

jaký je právní základ stíhání a jak se k věci stavějí súdánské soudy. Právní základ 

nutný k zahájení trestního stíhání poskytla Soudu Rada bezpečnosti svou rezolucí 

1593. Mezinárodní komise pro Dárfúr zřízená v roce 2004 na základě vlastního 

vyšetřování uvedla, že tyto činy nenaplňují pojmové znaky genocidy, ale lze je 

kvalifikovat i jako válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Komise dále uvedla, že 

zločiny jsou páchány všemi stranami konfliktu. Možnost stíhání určitých osob 
110

 

byla však pro súdánský zvláštní trestní soud pro Dárfúr značně omezená, a tak 

nemohl sám vést řízení odpovídajícím způsobem. 
111

   

Naplněním těchto požadavků se Soud stal plně oprávněným zahájit řízení a 

obvinit konkrétní podezřelé. I přes námitky Súdánu provádí MTS své vyšetřování a 

díky důkazům předložených prokurátorem, či z vlastního šetření a díky práci Komise 

obvinil šest osob, z nichž tři stále pobývají na svobodě. 
112

 
113

 

Jedním z obviněných je Umar al Bašír, současný súdánský prezident. První 

zatykač na al Bašíra byl vydán předběžným senátem 4. března 2009, kde byl obviněn 

jako nepřímý pachatel či nepřímý spolupachatel podle čl. 25 odst. 3 písm. a) 

Římského statutu z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 
114

 V červenci 2010 

byl na al Bašíra vydán druhý zatýkací rozkaz, ve kterém byl obviněn ze spáchání 

zločinu genocidia. Odvolací senát uvedl, že přípravný senát aplikoval chybnou míru 

dokazování, když vyňal zločin genocidy v prvním zatýkacím rozkazu ze seznamu 

                                                 
110 Zejména osob, které se nachází (nacházely) v pozici státních orgánů. Súdánské soudy například 

nemohou vést soudní řízení proti prezidentu al Bašírovi, zatímco je stále ve funkci a požívá imunity, 

pokud tři čtvrtiny všech členů legislativy prezidentovi nezruší. SSENYONJO, M. The International 

Criminal Court Arrest Warrant Decision for President al Bashir of Sudan. [online]. The 

International and Comparative Law Quarterly, 2010, roč. 59., č. 1. Dostupné z WWW: < 
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obvinění proti al Bašírovi.
 115

  Druhý zatykač nenahradil první, oba jsou platné. 

Celkem je al Bašír stíhán v 10 bodech obžaloby.  

Al Bašír odmítl všechna obvinění a rozhodnutí Soudu označil za snahu odstranit 

jeho vládu. Dále cestuje po světě, i když mu hrozí zatčení, předání Soudu a následný 

soudní proces. 
116

 

Podle imunity, která je na základě obecného MP hlavě státu přiznána, by al Bašír 

nemohl být cizím státem trestně stíhán. Súdán není smluvní stranou Statutu, a tak se 

ve vztahu ke své hlavě státu imunity nevzdal a nemá ani povinnost svého prezidenta 

předat Soudu. Panují ale názory, že, i když Statut nemůže odejmout imunitu 

představiteli státu, který Statut neratifikoval, al Bašírovi imunitu odebírá rezoluce 

1593 RB OSN, která dala Soudu oprávnění vyšetřovat situaci v Dárfúru na základě 

Kapitoly VII Charty OSN. RB OSN může použít donucovací opatření podle kapitoly 

VII Charty, pokud danou situaci označí za hrozbu mezinárodnímu míru. Podle čl. 25 

Charty OSN je totiž stát povinen akceptovat a provádět rozhodnutí RB OSN. 

Rezoluce 1593, která se přímo otázkou imunity nezabývá, implicitně stanoví, že 

všechny vyšetřované a stíhané osoby jsou vázané ustanoveními Římského statutu a 

na jejím základě je Súdán považován za smluvní stranu Statutu. 
117

 Rezoluce RB 

OSN Súdánu stanovila povinnost, podle které má Soudu poskytnout veškerou 

spolupráci, která bude vyžadována, a Súdán jako členský stát OSN je 

povinen respektovat principy Charty a závazky z ní vyplývající. 
118

 

Mezinárodní společenství se rozdělilo na státy, které rozhodnutí Soudu, uvítaly a 

na ty, které s ním vyjádřily nesouhlas. Zatykač je kritizován mnoha arabskými a 

muslimskými zeměmi, které odmítají jurisdikci Soudu nad situací v Dárfúru. Tvrdí, 

že vydání zatykače nebylo legálním aktem a že se jedná o porušení súdánské 

suverenity, protože Súdán není smluvní stranou Římského statutu. 
119

 Ani stálí 

členové RB OSN nejsou jednotní ohledně rozhodnutí MTS. USA, Francie a Velká 
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116 REEVES, E. Darfur and international justice. 2009. [online]. Dissent, 2009, roč. 56, č. 3. 

Dostupné z WWW: < 

http://search.proquest.com/docview/227278158/13B7083ADD61EA6AFF2/33?accountid=17203 >, 

s. 13-14 
117 UN Security Council resolution 1593. S/RES/1593. 2005. 
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Británie požadují, aby Soud pokračoval ve vyšetřování konfliktu a stíhal obviněné 

osoby. Čína a Rusko s rozhodnutím nesouhlasí (ačkoliv Rusko hlasovalo pro rezoluci 

1593) a daly najevo, že jednání RB OSN, které by podporovalo rozhodnutí Soudu, 

budou vetovat. Oba státy tvrdí, že súdánská vláda by měla dostat čas, aby situaci 

vyřešila sama. 
120

 EU vyzvala státy Africké unie a Ligy arabských států, aby 

přehodnotily svůj postoj k rozhodnutí Soudu.  Podotkla, že sousední státy Súdánu, 

které jsou smluvními stranami Statutu, měly splnit svou povinnost vůči Soudu a al 

Bašíra zatknout poté, co země navštívil. 
121

 
122

 

Podle Římského statutu není imunita osoby překážkou pro výkon jurisdikce 

Soudu. Funkce a postavení pachatele zločinu podle MP nemůže osobu podle čl. 27 

Statutu ochránit před případným stíháním a potrestáním. Ustanovení Statutu zavazují 

jen jeho smluvní strany a stát, který neratifikoval Římský statut, jím nemůže být 

vázán bez jeho souhlasu. Statut tak nemůže imunitu odejmout hlavě státu, který 

Statut neratifikoval, což je případ Súdánu, protože mezinárodní smlouva nemůže 

ukládat závazky pro státy, které nejsou jeho stranou. 
123

 Ratifikací Římského statutu 

přestávají imunity existovat mezi smluvními stranami s ohledem na spolupráci 

vyžadovanou MTS. Smluvní strany Statutu se tedy nemohou hájit tím, že obviněný 

je vyňat z jurisdikce Soudu nebo z jurisdikce jakéhokoliv státu.  Nesmluvní strana se 

však tímto vynětím hájit může. 
124

  

Al Bašíra před zatčením chrání imunita, kterou požívá jako hlava státu podle 

pravidel obyčejového MP. Jeho imunitu respektují státy, které s vydáním zatýkacího 

rozkazu nesouhlasí. Při svých zahraničních cestách navštěvuje al Bašír země, které 

nejsou smluvními stranami Statutu, a tak nemají povinnost řídit se ustanoveními 

Statutu. Měl by však povinnost zatknout a předat al Bašíra Soudu, pokud se na jeho 

území súdánský prezident objeví, stát, který je smluvní stranou Statutu? Od vydání 
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zatýkacího rozkazu al Bašír navštívil i země, které jsou smluvními stranami Statutu a 

ty al Bašíra Soudu nepředaly. Podle článku 98 odst. 1 toto jejich jednání nezaložilo 

mezinárodněprávní odpovědnost vůči Soudu. Článek 98 odst. 1 totiž stanoví, že Soud 

nemůže pokračovat v projednání žádosti o předání, pokud by dožádaný stát jednal 

v rozporu se svými mezinárodněprávními závazky ve vztahu ke státní imunitě osoby.  

Článek 27 Statutu sice dovoluje Soudu vydat zatýkací rozkaz na osobu, která požívá 

imunity podle MP, a stíhat ji. Zatýkací rozkaz ovšem neovlivňuje institut imunit 

vůči jurisdikci jiných států, které jsou zachovány díky článku 98 odst. 1. Článek 98 

odst. 1 nezabraňuje Soudu, aby zažádal přijímací stát o zatčení a předání čelního 

představitele jiného státu požívajícího imunity podle MP, ale dožádaný stát má na 

jeho základě možnost žádost Soudu odmítnout a nepostupovat v jejím souladu.  

MTS nedisponuje policejním sborem, který by al Bašíra mohl zatknout, a 

jednotky OSN v Súdánu nemají k zatčení prezidenta mandát. Soud se tedy spoléhá 

na to, že k zatčení prezidenta dojde v zahraničí. Al Bašír po svém obvinění navštívil i 

země, které jsou smluvními stranami Statutu, ale které ho Soudu nepředaly. K tomu 

se vyjádřil i sám MTS. 

Přípravný senát Soudu reagoval na nečinnost Malawi a Čadu tím, že vydal 

rozhodnutí, ve kterém uvedl, že oba státy nesplnily svou povinnost spolupracovat se 

Soudem, když al Bašíra nezatkly v době, kdy se na jejich území nacházel, a 

nepředaly ho Soudu. Rozhodnutí senátu bylo založeno na tvrzení, že neexistuje 

žádná imunita přiznávaná státu, který není smluvní stranou Statutu, či jeho 

představitelům založená mezinárodním právem ve vztahu k řízení před Soudem a že 

tento princip se aplikuje na každý úkon vznikající ze spolupráce mezi státy, která 

tvoří podstatnou část každého takového řízení. Soud opírá své rozhodnutí o fakt, že v 

obyčejovém MP platí výjimka, podle které mohou být stávající hlavy státu zatčeny 

za spáchání zločinu podle MP, a tím článek 98 odst. 1 Statutu Soudu nebrání ve 

výkonu jurisdikce nad případem al Bašír. Oba státy podle Soudu dále nerespektovaly 

autoritu MTS, když nepostoupily Soudu spor, který měl na základě článku 119 

Statutu posoudit, a neposkytly mu žádné informace o nastalých skutečnostech. 

Jednaly v rozporu s ustanoveními Statutu, a zabránily tak Soudu, aby vykonával svou 

pravomoc. Podle Soudu nebyly smluvní strany oprávněny spoléhat se na článek 98 

Statutu, i když byl obviněný ze státu, který není jeho smluvní stranou, a tím zákonně 
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odmítnout předat al Bašíra. Imunita hlavy státu se totiž v řízení před mezinárodním 

soudem neaplikuje. Přípravný senát se ve svém rozhodnutí opírá zejména o 

historické kořeny, kdy od první světové války mezinárodní soudy popírají existenci 

imunit hlavy státu, a dále o nedávné případy, kdy byly mezinárodními tribunály 

souzeni i vrcholní představitelé státu. Dále senát připomíná, že stranou Statutu je 

více jak 120 států, které svým podpisem potvrdily, že imunity nezbavují jejich státní 

představitele odpovědnosti za zločiny podle MP, a tak se jedná o mezinárodní 

instituci, kterou by mělo respektovat celé mezinárodní společenství. Smluvní strany 

Statutu, které měly možnost al Bašíra předat Soudu, naprosto popřely smysl a cíl 

Soudu, který se ratifikací Statutu zavázaly plnit. Na závěr přípravný senát Soudu 

uvedl, že obyčejové MP stanoví výjimku pro pravidlo týkající se imunity hlavy státu, 

podle které se imunita neuplatní v případě, že je vydán zatykač na osobu, která 

spáchala zločin podle MP. Soud prohlásil, že předání osoby požívající imunity Soudu 

smluvní stranou není v rozporu se článkem 98 odst. 1 Statutu, který se tak neaplikuje.  

125
   

Tímto rozhodnutím však MTS uvedl, že článek 98 se neaplikuje v případech, 

kdy je osobou požívající imunity spáchán zločin podle MP, na které se vztahuje 

jurisdikce Soudu. Tímto oznámením dal vlastně najevo, že článek 98 se neužije za 

žádné situace, která může být předmětem řízení před MTS, a jeho uvedení ve Statutu 

je tak bezvýznamné. Smluvní strany při navrhování podoby Statutu neměly 

v úmyslu, aby obsahoval nějaké ustanovení, které by následně postrádalo smysl, 

protože nebude použitelné. Podstatou tohoto článku bylo zachovat závazky, které 

měly státy vůči jiným zemím již před vznikem MTS, a předejít možnému konfliktu, 

který by nastolil střet žádosti Soudu o předání obviněné osoby a povinnosti 

respektovat imunity cizího státního občana. 
126

 

V případě al Bašíra však hraje důležitou roli fakt, že situaci v Dárfúru vyšetřuje 

Soud na základě rezoluce RB OSN. Podle některých států může RB OSN rezolucí 

rozhodnout, že imunity existující podle MP se nebudou aplikovat, ale toto rozhodnutí 
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musí být explicitně vyjádřeno. Rezoluce 1593 neobsahuje ustanovení, které by se 

zabývalo imunitami státních příslušníků. Nicméně stanoví pro Súdán povinnost se 

Soudem spolupracovat, čímž se Súdán dostává analogicky do postavení smluvní 

strany Statutu. 
127

 Někteří autoři tvrdí, že článek 98 Statutu nemůže být aplikován, 

pokud je situace Soudu k vyšetřování předána rezolucí RB OSN. Závazky vůči OSN 

převyšují závazky, které vůči sobě mají samotné státy. 
128

 

OSN může na základě kapitoly VII Charty OSN oznámit spáchání zločinu podle 

MP, a tím iniciovat vyšetřování dané situace u MTS. Pokud Soud situaci vyšetřuje na 

základě oznámení RB OSN, jakákoliv imunita přiznaná obviněné osobě na základě 

jiné existující mezinárodní smlouvy nemůže osobu ochránit. Povinnost předat al 

Bašíra Soudu mají tudíž všechny státy, tj. celé mezinárodní společenství, a tato 

povinnost se neomezuje jen na smluvní strany Statutu. 

Obvinění al Bašíra narušuje legitimitu jeho vládnutí, autorita MTS je však také 

narušena tím, že al Bašír se do této doby před Soudem neobjevil. 
129

 Nejednotnost 

mezinárodního společenství v otázce obvinění al Bašíra omezuje MTS v jeho práci, 

který nemůže vynucovat svoje vlastní rozhodnutí. MTS nemá prostředky ani 

pravomoc k tomu, aby vůči obviněným použil silová opatření a sám je zadržel.  

Ačkoliv MTS vydal na al Bašíra dva zatykače, neexistuje záruka, že se al Bašír 

k Soudu vůbec někdy dostaví. Al Bašír bude pravděpodobně předán jen za 

předpokladu, že vycestuje do země, která je smluvní stranou Statutu, kde bude zatčen 

a následně předán Soudu. Pokud však bude tato země podporovat Súdán, potažmo 

jeho prezidenta, jistě se bude zdráhat ho Soudu předat, i když tím poruší závazky 

vyplývající jí ze Statutu. Tím, že al Bašíra nezatknou a nepředají Soudu, smluvní 

strany poruší svoji povinnost, kterou mají podle Římského statutu, ale v opačném 

případě, tj. pokud by al Bašíra zatkly a předaly ho MTS, by porušily závazky, které 

mají vůči Súdánu. 

Na případě al Bašíra se ukazují slabosti Soudu a jeho neschopnost zajistit, aby se 

obvinění objevili před Soudem. Zatčení obviněných záleží zcela na spolupráci 
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s ostatními státy mezinárodního společenství, zejména se smluvními stranami 

Statutu, které se zavázaly stíhat a trestat pachatele zločinů podle MP. 
130

 

Stát může svým jednáním, tedy tím, že obviněnou osobu zatkne a předá Soudu 

bez ohledu na imunitu, kterou požívá, dát přednost závazkům, které má vůči Soudu. 

Pokud tím ale poruší své mezinárodněprávní závazky, které má vůči jinému státu, 

může z toho vyvozovat možné následky vznikající z jeho odpovědnosti za porušení 

takové povinnosti. Roli zde jistě hrají politické důvody, které mohou převážit nad 

hodnotami, ke kterým se státy zavázaly přijetím Statutu. 
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ZÁVĚR  

Postavení hlavy státu závisí na formě státu a formě vlády. Odvíjí se jak od 

ústavně vymezeného rozsahu odpovědnosti z výkonu funkce, tak od rozsahu 

pravomocí, které je oprávněna činit autonomně, popř. od způsobu její volby. Ústavní 

právo daného státu stanoví, který orgán zastává funkci hlavy státu i z hlediska 

mezinárodního práva. MP pak má zpětně vliv na výčet a obsah některých kompetencí 

hlavy státu. 
131

 K vnímání významu hlavy státu a jeho symbolu přispívají také určité 

ceremoniální tradice a obyčeje, které se vyvinuly v minulosti a působí i 

v současnosti. 
132

 

Podle tradičního mezinárodního práva je hlava státu vyňata z trestní jurisdikce 

cizích států a je jí přiznána imunita. Imunita zajišťuje hlavě státu nerušený a účinný 

výkon jejích funkcí. V poslední době je však mezi státy mezinárodního společenství 

vidět snaha, aby za určitých okolností, mezi něž patří spáchání zločinu podle MP, 

byla imunita chráněným osobám odebrána za účelem jejich možného stíhání soudy 

vnitrostátními či soudy mezinárodními. Mezinárodní společenství má na základě 

mezinárodních smluv, podle kterých je dovoleno stíhání předních představitelů států 

za spáchání zločinů podle MP, i když ti za jiných okolností požívají imunity, v 

úmyslu potrestat všechny osoby, které spáchaly zločin podle MP bez ohledu na jejich 

postavení.  

 Mezinárodní společenství akceptuje fakt, že státní představitelé požívají jistou 

imunitu, díky které jsou vyňati z jurisdikce cizích států. Závaznost imunit vychází 

především z obyčejového MP a jejich účelem je předcházet zasahování do záležitostí 

státu ze strany cizího státu. Na základě obyčejového práva a platných mezinárodních 

smluv jsou zástupci státu vyňati z trestní a občanské jurisdikce cizího státu. Zatímco 

někteří státníci požívají širokou škálu imunit díky svému postavení a funkci (imunita 

ratione personae), imunita některých vykonavatelů státní moci se vztahuje jen na 

jednání učiněná v souvislosti s výkonem funkce (imunita ratione materiae). 

V současnosti se před mezinárodními soudy jako obžalovaní objevují i hlavy 

státu, které již nechrání před trestním stíháním imunita. Není pochyb, že současné 
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MP směřuje od absolutní imunity k tzv. kvalifikované imunitě, tedy od úplné 

identifikace hlavy státu se státem samotným. Začínáme rozlišovat a oddělovat 

imunitu jedince, kterým je hlava státu, a imunitu celku, kterým je stát. 
133

 Od 

poloviny minulého století se mezinárodní společenství shodne na tom, že pravidla 

upravující zvlášť závažné otázky, týkající se ochrany základních práv jednotlivce, 

zavazují jak státy samotné, tak i samotné jednotlivce. Proti jejich porušení se mohou 

poškození bránit před mezinárodními orgány, ale díky univerzální aplikovatelnosti 

některých pravidel i na úrovni vnitrostátní. 

Některá pravidla, označovaná jako ius cogens nebo jako imperativní normy MP, 

svým významem přesahují hranice vnitrostátní právní úpravy. 
134

 Takové vážné 

porušení MP, jako je spáchání zločinu podle MP, nemůže být považováno za 

legitimní jednání hlavy státu. Zločin podle MP nemůže být považován za oficiální 

akt státu, a tak stíhání pachatele, kterým je hlava státu, neznamená porušení 

suverenity státu. Před národními soudy je však imunita úřadující hlavy cizího státu 

stále respektována. I když některé státy již deklarovaly, že by imunita neměla hlavu 

státu chránit, zatím neexistuje případ, kdy by cizí národní soud rozhodl proti 

úřadující hlavě státu. Pokud by hlavu státu stíhal soud cizího státu, mělo by to jistě 

pro tento stát vážné politické důsledky odvíjející se od jejich dosavadních vztahů. 

Stíhat hlavu státu před cizím soudem znamená porušení státní suverenity, jež je 

zásadou MP. Zásah do práva imunit, které MP přiznává hlavě státu, by také 

znamenalo vměšování se do vnitřních záležitostí státu. Porušení obou těchto zásad 

může ohrozit vztahy mezi státy. Státní představitelé mohou následně odmítnout 

cestovat do zemí, kde by jim hrozilo stíhání, a to by zkomplikovalo možná 

vyjednávání různých dohod a prohlubování mezinárodního práva. 

Podle některých autorů však pojetí omezené suverenity hlavy státu, kdy může 

být odpovědna za spáchání zločinu podle MP, nepodrývá princip suverénní rovnosti 

a nezávislosti států. Za tímto omezením je třeba vidět širší smysl, kterým je 

schopnost hlavy státu efektivně vykonávat své funkce související s ochranou 

přátelských vztahů mezi státy, které by nestíháním pachatele mohly trpět. 
135

 Imunity 

                                                 
133 FOX HAZEL QC, The Law of State Immunity. 2002. s. 425 
134 BALAŠ, V. Imunita při porušení ius cogens – quo licet Jovi, non licet bovi? In ŠTURMA, P. 

(ed.) a kol. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. s. 56 
135 TUNKS, M. A. Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-state Immunity. s. 677 
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tak stále hrají v mezinárodních vztazích důležitou roli a důsledky, které by přineslo 

jejich zrušení, je třeba důkladně zhodnotit. 

Snaha omezit imunitu při řízení před vnitrostátními soudy vedla k několika 

mezinárodním sporům, z nichž práce uvádí některé. Na rozhodnutí orgánů, které se 

případy zabývaly, je vidět posun mezinárodního společenství v otázce imunit státních 

představitelů a vývoj této problematiky směrem k omezování imunity hlavy státu 

v případě spáchání zločinu podle MP. 

Úřadující hlava státu zatím může být stíhána jen mezinárodními trestními soudy, 

jejichž statuty obvykle stanoví, že žádná imunita, kterou osoba požívá, jí nezajišťuje 

nedotknutelnost a beztrestnost před daným tribunálem. Pravidla obyčejového MP se 

tak mohou dostat do konfliktu se závazky, které vyplývají pro stát z uvedených 

statutů nebo které jsou založené mezinárodními smlouvami a obsahují povinnosti 

stíhat osobu, která imunity požívá a která je podezřelá ze spáchání specifikovaného 

činu. Tradiční idea imunity hlavy státu jako normy obyčejového MP ustupuje 

zejména s existencí mezinárodních trestních tribunálů (např. ICTY 
136

, ICTR 
137

), 

které mají za úkol stíhat a soudit pachatele, kterými mohou být i vrcholní 

představitelé státu, těch nejzávažnějších zločinů. Mezinárodní trestní tribunály jsou 

založeny na myšlence, že imunita přiznaná mezinárodním nebo vnitrostátním právem 

nechrání osobu, která spáchala zločin podle MP, a tím porušila kogentní normy MP.  

Mezinárodní společenství může osobám imunity odebrat, pokud již neslouží 

původnímu účelu, ba naopak ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost. Zatímco 

jednostranné odebrání imunit by znamenalo porušení obecného pravidla založeného 

celosvětově, všeobecné odejmutí imunit je legitimním prostředkem, protože pravidlo 

vznikne jednáním celého mezinárodního společenství. K tomuto všeobecnému 

ujednání by mohlo dojít na základě mnohostranné dohody nebo na základě rezoluce 

RB OSN, zřizující mezinárodní trestní tribunál. 
138

 

Za účelem stíhání těch nejzávažnějších zločinů, kterými je dotčeno mezinárodní 

společenství, byl na základě mezinárodní úmluvy vytvořen Mezinárodní trestní soud, 

který má za úkol vyšetřovat a stíhat zločiny podle MP a spravedlivě trestat jejich 

                                                 
136 Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. UN Security Council 
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137 Statute of the International Tribunal for Rwanda. UN Security Council Resolution 955, 1994, čl. 
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pachatele. Efektivní fungování Soudu má také zajistit, že od páchání zločinů bude 

opuštěno. MTS stíhá i osoby, které zločin plánovaly, organizovaly nebo řídily, 

jelikož má za to, že nesou za vývoj událostí hlavní odpovědnost a že jejich odsouzení 

má širší a společenské dopady než potrestání osob, které plnily rozkazy. Mezi těmito 

osobami se často nacházejí i osoby v postavení státních orgánů, kterým je podle MP 

přiznávána imunita, která jim v jiných případech poskytuje ochranu před trestním 

stíháním. Podle článku 27 Statutu se ale v řízení před Soudem osoba nemůže 

dovolávat existence imunit, které by jí před případným stíháním chránily. 

Možnost Soudu vést úspěšně vyšetřování a úspěšně stíhat zločinů závisí 

v podstatné míře na spolupráci se smluvními stranami Statutu. Pouze efektivní a 

spolehlivá spolupráce ze strany států může zajistit životaschopnost Soudu a správný 

výkon jeho pravomocí. Ratifikací Římského Statutu, který je zakládacím 

dokumentem Soudu, se smluvní státy zavázaly ke spolupráci se Soudem a k dosažení 

stejného cíle, tj. ke stíhání a potrestání pachatelů zločinů podle MP. Dosáhnout svého 

cíle může Soud jedině za předpokladu, že osoby, které se dopustily zločinu podle 

MP, nebude chránit žádný institut jim přiznaný MP, na základě kterého by byly 

vyňaty z jurisdikce Soudu. 

Smluvní strany Statutu mají povinnost přijmout potřebná opatření k vyhledání a 

vyšetřování osob obviněných z jednání spadajících pod jurisdikci MTS. Nesplněním 

povinností, které vyplývají z ustanovení Statutu, porušují závazky, které vůči Soudu 

mají, a tak mohou být vystaveny sankcím politického charakteru. 

Smluvní strany se mimo jiné vzdaly imunit svých představitelů ve vztahu ke 

zločinům, které spadají do jurisdikce Soudu. Vzdaly se jich ve vztahu k Soudu, ale i 

ve vztahu k ostatním smluvním stranám. Hlava státu, který je smluvní stranou 

Statutu, tak není chráněna imunitou, která jí je přiznávána MP, v případě spáchání 

zločinu podle MP. Pokud ji nemůže na základě vnitrostátního práva stíhat její 

domovský stát, příslušným k jejímu stíhání se stane MTS. 

Státy, které nejsou smluvními stranami Statutu, se ale imunit svých státních 

představitelů nevzdaly, a tak je musí ostatní státy, tedy i smluvní strany, stále 

respektovat. Na to pamatuje Statut v ustanovení 98, podle kterého stát nemusí Soudu 

předat osobu, která požívá imunity podle MP a je příslušníkem státu, který Statut 
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neratifikoval. Nepředání osoby Soudu v takovém případě by nemělo zakládat 

odpovědnost smluvní strany vůči Soudu.  

Samotný MTS se v rámci případu al Bašír vyjádřil jinak a uvedl, že článek 98 

Statutu se neužije, pokud je spáchán zločin podle MP, a že státy mají povinnost  

al Bašíra předat bez ohledu na jeho postavení a imunitu, která mu je přiznávána. 

Tvrzení MTS je tak třeba použít za každé situace, kdy má smluvní strana možnost 

předat Soudu obviněnou osobu, která podle MP požívá imunitu, i když je obviněná 

osoba občanem státu, který není smluvní stranou Statutu. 

Je pochopitelné, že samotný MTS tvrdí, že nehraje roli fakt, že hlava státu 

zastává svůj úřad v zemi, která je či není smluvní stranou Statutu, pokud spáchala 

zločin podle MP. Soud si dal za cíl stíhat všechny spáchané zločiny podle MP bez 

výjimky. Omezení imunity na všechny případy, kterými se Soud zabývá, a absolutní 

povinnost smluvních stran předat obviněné osoby Soudu, by jistě pomohlo 

zefektivnit fungování Soudu. Římský statut je však výsledkem jednání mezi státy, 

které měly důvod přidat do Statutu ustanovení, které omezuje absolutní pravidlo 

neexistence imunit státního představitele, pokud je dána jurisdikce Soudu. Měly 

zájem na tom, aby jejich závazky, existující do té doby, Statut nepopřel. 

Diplomová práce si kladla za cíl zjistit, zda mají smluvní strany Statutu 

bezpodmínečnou povinnost zatknout a předat osobu Soudu bez ohledu na její 

postavení a imunity, které jsou jí přiznávány MP. Po analýze Římského statutu, 

odborných textů a rozhodnutí MTS nelze jednoznačně říci, jak se má při žádosti o 

předání osoby, která podle MP požívá imunitu a pochází ze státu, který není smluvní 

stranou Statutu, postupovat.  

Neexistuje jednotný výklad, který by stanovil, jak mají státy postupovat 

v případě, že je Soud požádá o předání osoby, která je občanem nesmluvní strany 

Statutu a která zároveň požívá imunity. Je tak na samotných státech, jak se v dané 

situaci zachovají a ke kterému jednání se přikloní. Při svém rozhodování jistě budou 

zvažovat důsledky možné odpovědnosti, která jim může vzniknout následkem jejich 

určitého jednání. Za těchto okolností bude hrát jistě největší roli jejich postoj 

k dodržování pravidel MP nebo snaha o zachování přátelských či jinak výhodných 

vztahů s jinými státy mezinárodního společenství.  
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SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK 

 

ČR   Česká republika 

DRK   Demokratická republika Kongo 

EU   Evropská unie 

ICC   International Criminal Court 

ICTR  Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu  

ICTY  Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii  

MP   Mezinárodní právo 

MSD  Mezinárodní soudní dvůr 

MTS  Mezinárodní trestní soud 

OSN  Organizace spojených národů 

RB   Rada bezpečnosti 

SCSL   Zvláštní tribunály pro Sierra Leone 

Soud  Mezinárodní trestní soud 

Statut  Římský statut 

USA  Spojené státy americké 
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RESUMÉ  

Diplomová práce se zabývá institutem imunity přiznávané podle mezinárodního 

práva hlavě státu a aplikovatelností této imunity před Mezinárodním trestním 

soudem (dále jako „MTS“). Cílem této práce je analyzovat konflikt dvou 

mezinárodněprávních pravidel, kterým je povinnost stíhat a trestat pachatele zločinů 

podle mezinárodního práva bez ohledu na postavení pachatele, k čemuž se zavázal 

MTS, a vynětí hlavy státu z trestní jurisdikce díky imunitě, která chrání svého 

nositele. Podle Římského statutu (dále jako „Statut“), který založil MTS, je jeho 

smluvní strana povinna předat obviněného k MTS, i když tato osoba požívá imunity. 

Nicméně další ustanovení Statutu uvádí, že žádost o toto předání může být odmítnuto 

státem, pokud by předáním porušil povinnost, kterou má vůči státu, jehož občanem je 

obviněná osoba. 

První kapitola popisuje vznik a fungování MTS. Následně se práce zabývá 

teoretickými pojmy, jako je hlava státu, individuální odpovědnost nebo imunita. 

Uvádí typy imunit, které osoba v postavení státního představitele požívá a jaké jsou 

jejich charakteristiky. Tato část ukazuje zejména pozici hlavy státu před 

vnitrostátními a mezinárodními soudy. Třetí kapitola se zabývá konkrétními 

ustanoveními Statutu, která se věnují imunitě hlavy státu a dalších vrcholných 

představitelů státu, a analyzuje je. Soustředí se zejména na povinnosti, které má 

smluvní strana vůči MTS a jiným státům. Poslední část práce aplikuje protichůdná 

ustanovení Statutu na případ Umara al Bašíra. 
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SUMMARY 

The thesis deals with the institute of immunities of the head of the state 

recognized under the international law and with its applicability before the 

International Criminal Court (hereinafter referred to as “ICC”). The aim of this thesis 

is to analyze the conflict between two international legal rules which is the obligation 

to prosecute and punish perpetrators of crimes under the international law, 

irrespective of the status of the offender, and the exclusion of heads of the state from 

the criminal jurisdiction because of the immunity that protects its bearer. According 

to the Rome Statute (hereinafter referred to as “Statute”) which established the ICC 

its contractual party is obliged to surrender any accused person to the Court even if 

this person enjoys immunity. However another provision of the Statute says that the 

request for this surrender could be refused by the party if it broke an obligation 

which this party has against the state whose national is the accused person. 

The first chapter outlines the formation and the functioning of the Court. 

Subsequently, the work deals with theoretical terms such as the head of state, the 

individual responsibility or the immunity. It provides with the types of immunities a 

person could enjoy and with their characteristics. This part shows especially the 

position of the head of state before national and international courts. In particular it 

focuses on the existence of immunity. The third chapter deals with the specific 

provisions of the Statute which deal with the head of state immunity and analyses 

them. It focuses especially on the possible obligations the contracting party has 

against the ICC and against other states. In the last part the thesis applies the 

contradictory provisions of the Statute explained in the third chapter on the case of 

Omar al-Bashir and deals with the scope of applicability of head of state immunity in 

his case.  
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