
1 
 

Resumé 

 
 Zločiny proti lidskosti tvoří spolu s válečnými zločiny, zločinem agrese 

a zločinem genocidia skupinu tzv. zločinů podle mezinárodního práva. Pro tyto zločiny 

je charakteristické, že z důvodu jejich závažnosti a nebezpečnosti je jejich postih věcí 

celého mezinárodního společenství. Tento postih byl již několikrát na mezinárodní 

úrovni realizován, jako příklad mohou sloužit stálé ještě fungující tribunály pro bývalou 

Jugoslávii a Rwandu.  

 Tato diplomová práce se zabývá zločiny proti lidskosti v praxi Mezinárodního 

trestního soudu. Ten má na rozdíl od předchozích mezinárodních trestních tribunálů 

charakter stálé soudní instituce. Hlavním předmětem výzkumu je hmotněprávní 

charakteristika těchto zločinů, tedy jejich skutková podstata. Cílem práce je zjistit, 

zdali Mezinárodní trestní soud přinesl pokrok z hlediska hmotněprávního zakotvení 

zločinů proti lidskosti.  

 Práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola je věnována pozici zločinů proti 

lidskosti v systému mezinárodního práva. Jejím cílem je pro účely práce vymezit 

základní pojmy a určit pozici zločinů proti lidskosti v systému mezinárodního práva. 

 Druhá kapitola se zabývá historií a je rozčleněna do tří podkapitol. První 

podkapitola je věnována vzniku konceptu, který je datován ke konci 1. světové války. 

Tématem druhé podkapitoly je stíhání zločinů proti lidskosti spáchaných za 2 .světové 

války. Třetí podkapitola mapuje vývoj konceptu zločinů v druhé polovině 20. století. 

Důraz je v ní kladen na činnost tzv. ad hoc trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii 

a pro Rwandu. 

 Těžištěm práce je třetí kapitola. Ta se věnuje zkoumání skutkové podstaty 

zločinů proti lidskosti v pojetí Mezinárodního trestního soudu. Skutková podstata je zde 

podrobena analýze z trestněprávního pohledu. V 4 podkapitolách je tak pojednáno 

o objektu, objektivní stránce, subjektu a subjektivní stránce těchto zločinů. 

 Poslední kapitola obsahuje krátkou studii případu Germaina Katangy, prvního 

odsouzeného za zločin proti lidskosti před Mezinárodním trestním soudem. Ve dvou 

podkapitolách jsou obsaženy informace o faktických okolnostech případu 

a o rozhodnutí soudu ve věci.  
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 V závěru práce je provedeno shrnutí zjištěných poznatků a zodpovězena 

výzkumná otázka. 

 


