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Subject: Reasoned opinion of the Czech Chamber of Deputies on the proposal for a 
directive of the European Parliament and of the Council on combating 
violence against women and domestic violence
(COM(2022)0105 – C9- 0058/2022 – 2022/0066(COD))

Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a 
draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the 
Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not 
comply with the principle of subsidiarity.

The Czech Chamber of Deputies has sent the attached reasoned opinion on the 
aforementioned proposal for a directive.

Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for 
compliance with the subsidiarity principle.



PE732.701v01-00 2/4 NP\1256979XM.docx

XM

ANNEX

PARLIAMENT OF THE  CZECH  REPUBLIC

MARKETA PEKAROVA ADAMOVA
SPEAKER OF THF CHAMBER OF DEPUTIES

Dear Ms. President,

let me inform you about  the opinion  of the Committee  on Constitutional  and Legal 
Affairs  of the  Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic on the Proposal 
for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against 
women and domestic violence /Council Code 7042/22, COM (2022) I 05 final/.

The Committee has adopted a reasoned opinion  that the draft directives do not comply 
with  the  principle  of  subsidiarity  in  the  sense  of  the  protocol  no.  2  on  the  application 
of the principles of subsidiarity and proportionality annexed to the Treaties.

The assessment period was set for May 19, 2022, that the reasoned opinion was therefore 
adopted in time.

Yours sincerely

Enclosure

Ms. Roberta Metsola
President of the European Parliament
1049 Brussels
Belgium 
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Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2022
9. volební období 

31

USNESENÍ 
ústavně-právního výboru z 9.

schůze
dne 18. května 2022

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
/kód dokumentu 7042/22, COM (2022) 105 final/

Po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Mgr. Ing. Taťány Malé a po rozpravě

ústavně-právní výbor

I. p ř i j í m á  o d ů v o d n ě n é  s t a n o v i s k o na základě čl. 6 Protokolu č. 2 o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvám EU, které tvoří 
přílohu k tomuto usnesení;

II.  p o v ě ř u j e   předsedu  výboru,  aby  o  výsledku  projednávání  tohoto  dokumentu 
informoval předsedu výboru pro evropské záležitosti;

III. ž á d á předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby zajistil neprodleně nezbytné 
kroky předcházející postoupení usnesení vládě v souladu s § 109a odst. 6 zákona č. 
90/1995
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Ing. Taťána MALÁ v. r.                                  Mgr. Aleš DUFEK v. r. 
zpravodajka výboru                                                 ověřovatel výboru

Mgr. Radek VONDRÁČEK v. r. 
předseda výboru



PE732.701v01-00 4/4 NP\1256979XM.docx

XM

Příloha k usnesení č. 31 z 9. schůze ÚPV PSP

18. 5. 2022

Stanovis
ko

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči 
ženám

a domácího násilí /kód dokumentu 7042/22, COM (2022) 105 
final/

ústavně-právní výbor

I.     podporuje
záměr návrhu směrnice potírat násilí na ženách a dětech a dále záměr 
posílit postavení obětí,

II.     domnívá se, že:

- návrh směrnice nebyl dostatečně promyšlen a zároveň nebyla dostatečně 
reflektována pozice trestního práva vůči ostatním oblastem práva;

- pro  některá  ustanovení návrhu směrnice není  dán  dostatečný právní 
základ, zejména pokud jde o některé harmonizované trestné činy, 
konkrétně trestné činy znásilnění (čl. 5), sdílení intimního nebo 
zmanipulovaného materiálu bez souhlasu (čl. 7), kybernetického 
pronásledování (čl. 8), kybernetického obtěžování (čl. 9) a 
kybernetického podněcování k násilí nebo k nenávisti (čl. 10), a některé 
požadavky na podporu obětí a prevence (kapitoly 4 a 5) a na koordinaci 
vnitrostátních politik;

- na úrovni EU by měly být primárně harmonizovány skutkové podstaty 
příslušných jednání, ale související otázky týkající se trestní 
odpovědnosti a trestních sankcí by měly být ponechány v rukou členských 
států;

- pokud je zapotřebí přijetí trestního právního rámce v oblasti genderově 
podmíněného násilí v takto komplexní podobě, je zapotřebí nejprve 
předložit návrh na rozšíření eurozločinů v čl. 83 odst. 1 SFEU, a až následně 
by mohl být předložen návrh směrnice zabývající se genderově 
podmíněným násilím;

- by bylo vhodnější, aby problematika ochrany a podpory obětí byla řešena 
komplexně v rámci revize směrnice o obětech trestných činů, popřípadě 
aby součástí návrhu této směrnice byla přímá novelizace směrnice o 
obětech, která by uvedenou problematiku obsahovala;

III.     žádá vládu, aby Poslaneckou sněmovnu do 30. září 2022 informovala o dalším 
průběhu projednávání a o tom, jak zohlednila toto usnesení.


