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V oblasti spadající pod činnost národní korespondentky pro genocidu, zločiny 
proti lidskosti, válečné zločiny a ostatní trestné činy, které se nepromlčují, 
nebyly v České republice zaznamenány žádné trestné činy či události, které by přímo 
spadaly do této kategorie. 
 
Z pohledu mezinárodní justiční spolupráce stále trvá omezená možnost spolupráce 
s Mechanismem pro vyšetřování a trestní stíhání osob odpovědných za 
nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva spáchaných v Syrské arabské 
republice od března 2011 (International, Impartial and Independent Mechanism). 
Dosud nedošlo k novelizaci části čtvrté zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 
justiční spolupráci ve věcech trestních „Spolupráce s mezinárodními trestními soudy 
a tribunály“. 
 
V listopadu 2018 byla NCOZ, sekce terorismu a extremismu, ustanovena na policejní 
úrovni kontaktním bodem pro otázky genocidy, zločinů proti lidskosti a souvisejícím 
trestným jednáním. V roce 2019, podle zprávy zástupce této sekce, nedošlo 
k zaznamenání žádné skutečnosti, která by mohla vést k zahájení úkonů trestního 
řízení pro některý z trestných činů podle mezinárodního práva. Je zřejmé, že bude 
nutno nastavit intenzivnější spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky MV ČR, 
a to zejména v rámci neformální pracovní skupiny kontaktních osob pro účely Sítě 
EU pro vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů 
ustavené na Ministerstvu spravedlnosti ČR. 
 
Národní korespondentka se pravidelně účastní zasedání Evropské sítě kontaktních 
bodů pro vyšetřování osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti 
a válečné zločiny v Den Haag, Nizozemí.  Zejména z jednání této sítě je evidentní, že 
dochází k výraznému překrývání oblasti boje proti terorismu, mezinárodního 
humanitárního práva a mezinárodního trestního práva. V nastalé situaci, kdy se stále 
více zahraničních bojovníků snaží vracet do zemí, odkud odešli a zároveň se do 
Evropy dostává značné množství uprchlíků, včetně těch ze zemí, kde probíhá 
ozbrojený konflikt, začíná v rámci EU sílit trend vést vyšetřování nejen pro teroristické 
trestné činy, ale i válečné zločiny, případně v souběhu s terorismem. 


