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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. června 2010 č. 478 
 
 

PRAVIDLA PRO VÝB ĚR KANDIDÁTA  
PRO FUNKCI SOUDCE MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU 

 
Kandidát pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu (dále jen „Soud“) podle 
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1 je vybírán ve výběrovém řízení 
podle následujících pravidel: 

Článek 1 
Harmonogram výběrového řízení 

Výběrové řízení kandidáta pro funkci soudce Soudu vyhlašuje Ministerstvo 
zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“). Období mezi zveřejněním výzvy na 
internetových stránkách ministerstva podle článku 3 odst. 1 a uplynutím lhůty 
k předkládání kandidatur činí alespoň dva měsíce. Návrh kandidáta předloží ministr 
zahraničních věcí vládě zpravidla osm měsíců před předpokládaným datem volby 
soudce. 

Článek 2 
Požadavky na osobu kandidáta 

(1)  Kandidát na funkci soudce Soudu musí: 

 

a) být státním občanem České republiky nebo občanem některé ze smluvních stran 
Římského statutu, 

b) být osobou vysoké morální úrovně a splňovat podmínky vyžadované pro výkon 
nejvyšších soudních funkcí v České republice2, 

c) být uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva a trestního práva 
procesního, musí mít potřebnou praxi v oboru ve funkci soudce, žalobce, 
advokáta nebo v podobné funkci v trestním řízení, nebo být uznávaným 
odborníkem v příslušných oblastech mezinárodního práva (například 
v mezinárodním humanitárním právu a právu lidských práv) a mít rozsáhlé 
zkušenosti v právnické oblasti související s činností Soudu; 

d) skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu 
po případném zvolení,  

e) musí mít vynikající znalost alespoň jednoho z pracovních jazyků Soudu a musí 
být schopen tímto jazykem plynně hovořit. 3 

                                                           
1 Publikován pod č. 84/2009 Sb.m.s. 
2 Přiměřeně se použijí pravidla vyžadovaná pro výkon funkce soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo 
Nejvyššího správního soudu. 
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 (2)  Kandidát na funkci soudce Soudu by měl: 

a) aktivně ovládat druhý pracovní jazyk Soudu, 

b) po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost svého vyloučení 
z projednávaných případů. 

Článek 3 
Předkládání kandidatur 

(1)  Ministerstvo přijme vhodná opatření k tomu, aby výzvě k předkládání 
kandidatur zajistilo co nejširší publicitu, především výzvu zveřejní na svých 
internetových stránkách a oznámí ji vhodným způsobem soudům, státním 
zastupitelstvím a děkanům právnických fakult veřejných vysokých škol v České 
republice. 

(2)  Ministerstvo ve výzvě upřesní náležitosti kandidatur a další podrobnosti 
týkající se jejich předkládání. 

(3)  Kandidatury předkládají jednotliví uchazeči ministerstvu ve lhůtě stanovené 
ve výzvě. 

Článek 4 
Složení komise pro výběr kandidáta 

(1)  Komise pro výběr kandidáta sestává z ministra zahraničních věcí, který je 
jejím předsedou, z ministra spravedlnosti, předsedů Ústavního soudu, Nejvyššího 
soudu a Nejvyššího správního soudu, nejvyššího státního zástupce, veřejného ochránce 
práv a z členů Národní skupiny u Stálého rozhodčího soudu. 

(2) Právo zasedat v komisi nemá ten, kdo sám předložil kandidaturu. V případě 
kandidatury ministra zahraničních věcí si zvolí komise předsedu ze svých členů.  

(3) V případě nutnosti z důvodů jiných než podle odst. 2 jednotliví členové 
komise za sebe mohou určit alternáta ze své instituce. Dané pravidlo se neuplatní u 
členů Národní skupiny u Stálého rozhodčího soudu. 

(4) Komise pro výběr kandidáta je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 6 
členů. 

Článek 5 
Jednání komise pro výběr kandidáta 

(1)  Jednání komise svolává ministr zahraničních věcí ve lhůtě do dvou měsíců 
po uplynutí lhůty vyhlášené ministerstvem k předkládání kandidatur. Komise se usnáší 
většinou hlasů přítomných členů, předseda komise má rozhodující hlas při rovnosti 
hlasů. 

(2)  Kandidatury, které zjevně nesplňují požadavky uvedené v článku 2 odst. 1 
nebo které budou dodány po termínu stanoveném ve výzvě, budou vyřazeny. 

 

                                                                                                                                                                                     
3 Těmito jazyky jsou angličtina a francouzština (čl. 50 odst. 2 Římského statutu). 
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(3)  Komise přezkoumá předložené kandidatury a vyřadí ty, které jsou neúplné, 
aniž by uchazeč dostatečně odůvodnil nesplnění některé z náležitostí upřesněných ve 
výzvě podle článku 3 odst. 2.  

(4)  Komise následně vyslechne uchazeče, jejichž kandidatury nebyly vyřazeny 
podle odstavce 2. V rozhovoru komplexně prověří jejich předpoklady pro výkon 
funkce soudce Soudu a zjistí jejich motivaci. Může si vyžádat doplňující dokumenty a 
rozhodnout o dodatečném ověření jazykových předpokladů pro výkon funkce. 

(5)  Ze zbývajících uchazečů vybere komise jednoho, který nejlépe splňuje 
požadavky uvedené v článku 2.   

(6)  Komise o svém rozhodování pořizuje zápis, ve kterém uvede důvody svých 
rozhodnutí. Ministerstvo vyrozumí uchazeče o výsledku výběrového řízení nejpozději 
do jednoho měsíce od rozhodnutí o výběru kandidáta. 

(7)  Jestliže poté, co komise vybere kandidáta, se tento kandidatury vzdá nebo 
přestane splňovat požadavky uvedené v článku 2 odst. 1, komise bez zbytečného 
odkladu vybere náhradního kandidáta. 

 

Článek 6 
Schválení kandidáta 

 
(1)  Kandidáta schvaluje vláda na návrh ministra zahraničních věcí.  

(2)  Jestliže vláda kandidáta neschválí, Česká republika pro dané funkční 
období nenominuje žádného kandidáta, ledaže se Ministerstvo zahraničních věcí 
rozhodne výběrové řízení opakovat. V tomto případě a v případě mimořádných voleb 
se lhůty uvedené v čl. 1 přiměřeně zkracují. 

 

Článek 7 
Rozsah použití 

 
Tato Pravidla se přiměřeně užijí pro výběr kandidátů pro funkci žalobce Soudu. 

 

 
 


