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Cílem tohoto pracovního dokumentu je poskytnout přehled stávajících právních předpisů 
v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách (nebo souvisejících oblastech), určit možné 
právní základy směrnice (nebo souboru směrnic) a představit další návrhy opatření na úrovni 
EU týkající se této klíčové otázky.

Jde tedy o prostředek ke shromáždění nápadů a podnícení debaty mezi stínovými zpravodaji 
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a poslanci Evropského parlamentu z důvodu 
vypracování návrhu (a v říjnu 2013 předložení) zprávy z legislativního podnětu o boji proti 
násilí na ženách, jehož součástí bude jak usnesení, tak návrh směrnice EU.

§ 1: Nástroje, které v této oblasti již byly přijaty

Směrnice 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2001/220/SVV1.

Hlavním účelem této směrnice je zajistit, aby oběti trestného činu získaly náležité informace, 
podporu a ochranu a mohly se podílet na trestním řízení bez ohledu na místo, kde v rámci EU 
došlo k újmě. 

Součástí směrnice je také vyčerpávající definice násilí na základě pohlaví (bod 
odůvodnění 17) a definice násilí v rámci úzkého svazku (bod odůvodnění 18).

Je třeba zdůraznit, že tento nástroj se zabývá ochranou obětí, a nikoli prevencí násilí, definicí 
trestného činu nebo jeho stíháním. Nabízí spíše jednotné procesní zacházení.

Směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu 
a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV2.

Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti 
obchodování s lidmi. Rovněž zavádí společná ustanovení, ve kterých zohledňuje hledisko 
pohlaví a která posílí prevenci této trestné činnosti a ochranu jejích obětí (článek 1). 

Směrnice 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu3

Je založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a nijak nezasahuje do definice trestných 
činů, které jsou stíhány nebo trestány podle vnitrostátního práva. Nezabývá se ani prevencí 
násilí.

Směrnice 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)4

Tato směrnice definuje obtěžování a sexuální obtěžování jako diskriminaci na základě pohlaví 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:CS:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:CS:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:CS:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:CS:PDF
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a připouští, že by měla být zakázána nejen na pracovišti, ale také v souvislosti s přístupem 
k zaměstnání a odbornému vzdělávání. Uznává též význam preventivních opatření, která mají 
řešit příčiny sexuálního obtěžování.

Směrnice 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení
s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování1

Obsahuje definici sexuálního obtěžování a preventivní opatření v souvislosti s přístupem ke 
zboží a službám a jejich poskytování. Obtěžování a sexuální obtěžování ve smyslu této 
směrnice se pokládá za diskriminaci na základě pohlaví, a tudíž je zakázáno. 

§ 2: Možný právní základ budoucích právních předpisů EU týkajících se boje proti 
násilí na ženách v oblasti trestního práva

Zpravodajka bere patřičně na vědomí skutečnost, že ani ustavení ohledně cílů a hodnot Unie, 
ani Listina základních práv nemohou poskytnout právní základ předpisům v rámci justiční 
spolupráce v trestních záležitostech.

Ustanovení ohledně cílů a hodnot ve skutečnosti nepřiznávají konkrétní pravomoci přijmout 
právně závazné akty, a tudíž je nelze použít jako právní základ. Podobně nelze jako právní 
základ použít prohlášení č. 19 k článku 8 SFEU, protože pouze oznamuje záměr zahrnout boj 
proti domácímu násilí do různých politik. 

Jak je uvedeno v čl. 51 odst. 2, Listina „nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec 
pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění 
pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách“, což znamená, že ani článek 21, ani článek 23 
Listiny nemohou sloužit jako právní základ.

Prověřují se však další ustanovení, která otevírají konkrétní možnosti pro přijetí opatření.

Článek 84 SFEU

Tento článek může být vhodný jako právní základ pro shromažďování a výměnu 
informací, vzdělávání a školení zapojených úředníků, výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, šíření informací a zvyšování povědomí, finanční prostředky2 atd. do míry, v jaké 
by prosazovaly nebo podporovaly opatření členských států.

Taková opatření mohou vycházet ze zkušeností Evropské sítě pro předcházení trestné 
činnosti.

Pozn.: Tento článek vylučuje jakoukoli harmonizaci právních předpisů a nařízení členských 
států.

Čl. 83 odst. 1 SFEU

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:CS:PDF
2 Rozhodnutí o finančních prostředcích by si vyžádalo přijetí aktu ze strany EU, který by umožnil zřízení 
rozpočtové položky (v rozpočtu Unie).
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Tento článek umožňuje ustanovení trestního práva související s obchodem s lidmi 
a sexuálním vykořisťováním žen a dětí a organizovanou trestnou činností (ale nikoli 
s násilím páchaným na ženách obecně). To znamená, že násilí páchané na ženách v kontextu 
sexuálního vykořisťování (tj. násilí týkající se přípravy/usnadnění/doprovázení/krytí 
sexuálního vykořisťování žen) může být předmětem minimálních pravidel pro vymezení 
trestního práva a sankcí prostřednictvím směrnice, pokud souběžně existují trestněprávní 
předpisy v oblasti sexuálního vykořisťování jako takového. Totéž platí pro organizovanou 
trestnou činnost.

Poslední věta tohoto odstavce otevírá možnost pro nové oblasti prostřednictvím 
překlenovacího ustanovení v „oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním 
rozměrem“. Přeshraniční rozměr trestné činnosti může pramenit z „povahy nebo dopadu 
těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě“. Bylo by 
proto možné požádat Radu o aktivaci ustanovení (prostřednictvím jednomyslného rozhodnutí) 
a zařadit násilí na základě pohlaví na seznam. Jde o možný způsob vytvoření nového právního 
základu v trestních věcech.

Čl. 83 odst. 2 SFEU

Tento článek umožňuje přijímat trestněprávní předpisy pouze na základě existence 
(samostatného) harmonizačního opatření EU. A harmonizované jsou jen některé oblasti. 
V těchto oblastech je možné se rozhodnout doplnit (jiná než trestní) opatření trestními 
sankcemi za účelem zajištění jejich účinnosti. Například:

– Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 
rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2006/54/ES ze dne 5. června 2006 
o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnání a povolání (přepracované znění). V tomto případě je záhodno poznamenat, že 
směrnice již počítá se sankcemi, které budou uplatňovat členské státy, nikoli však nezbytně 
pouze prostřednictvím trestního práva.

– Směrnice o rovném zacházení, oficiálně směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 
2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží 
a službám a jejich poskytování, je směrnice, která zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci 
na základě pohlaví při poskytování zboží a služeb v Evropské unii.

§ 3: Další možnosti pro opatření mimo trestní právo

A: Může být Úmluva Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu 
násilí a boji proti němu provedena do nástroje EU?

Komise ve svém následném postupu k usnesení Evropského parlamentu o rovnosti žen 
a mužů v Evropské unii (2010), které přijala dne 22. června 2011, uvádí, že „jelikož Rada 
Evropy v současnosti dokončuje svou úmluvu o předcházení násilí na ženách a domácímu 
násilí a boji proti nim, Komise důkladně přezkoumá přijatý text a zváží možnost navrhnout 
Radě, aby EU přistoupila k této úmluvě. Úmluva se pak stane pro EU právně závaznou tam, 
kde má pravomoci na základě Smlouvy.“
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Komise v této chvíli připravuje interní studii o proveditelnosti přistoupení EU k úmluvě, jeho 
právních důsledcích a přidané hodnotě.

V každém případě je zřejmé, že přistoupení by bylo zásadním politickým signálem.

B: Statistika

Parlament v několika usneseních naléhavě vyzval členské státy, aby poskytly údaje o násilí na 
ženách. Rada navíc ve svých závěrech z prosince 2012 požadovala zlepšení shromažďování 
a šíření srovnatelných, spolehlivých a pravidelně aktualizovaných údajů týkajících se všech 
forem násilí páchaného na ženách na úrovni členských států i EU. Dnes existuje jen málo 
ukazatelů, kterými lze měřit násilí na ženách, protože v EU nebyly stanoveny žádné zásady 
systémů klasifikace trestných činů pro statistické účely a neexistuje společná dohodnutá 
metodologie získávání srovnatelných správních údajů. To byl také důvod, proč ukazatel 
rovnosti pohlaví Evropského institutu pro rovnost žen a mužů nemohl násilí na ženách řádně 
zohlednit.

V červnu 2011 Komise předložila návrh nařízení o evropské statistice bezpečí před trestnou 
činností (COM(2011)335 final), jehož cílem je stanovit společný rámec pro vytváření 
evropských statistik na základě zjišťování o domácnostech a osobách v jednotlivých 
členských státech. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci návrh Komise 
zpochybnil, mimo jiné pokud jde o: jeho navrhovaný rozpočet (považovaný za vysoký 
a neodůvodněný), statistickou metodologii (považovanou za příliš subjektivní) a výjimku 
udělenou v článku 3 (stanovující, že od Francie a Irska se nevyžaduje shromažďovat údaje 
o násilí mezi členy téže domácnosti). V důsledku toho Evropský parlament na plenárním 
zasedání návrh zamítl a vyzval Komisi k předložení nového návrhu. Je proto stále zapotřebí 
nový návrh právního předpisu EU, který vytvoří ucelený systém shromažďování 
statistických údajů o násilí na ženách v členských státech.

C: Mrzačení ženských pohlavních orgánů

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je mezinárodně uznáváno jako porušování lidských 
práv dívek a žen. Odráží hluboce zakořeněnou nerovnost mezi pohlavími a představuje krajní 
formu diskriminace žen. Téměř vždy je prováděno na nezletilých dívkách a je porušením práv 
dítěte. Jde bezpochyby o jednu z nejkrutějších forem násilí na základě pohlaví.

Evropská komise letos zahájila veřejné konzultace o mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a v současnosti analyzuje 68 odpovědí. To se spolu se zprávou Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů na toto téma promítne do dalších politických iniciativ vztahujících se na 
vnitřní i vnější otázky. Tyto iniciativy mohou být zahájeny okolo mezinárodního dne proti 
násilí na ženách (25. listopadu), o přesné podobě a obsahu ale ještě musí být rozhodnuto.

Domníváme se, že Komise by mohla navrhnout akční plán EU týkající se mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, který by se zabýval řadou otázek, jako je prevence a ochrana. To by 
mohlo vyřešit naléhavou potřebu vytvořit společné a srovnatelné ukazatele a mechanismy pro 
monitorování na úrovni EU: prevalence mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU, 
hodnocení provádění politik a právních předpisů a podpůrných služeb poskytovaných obětem. 
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Měla by být přijata společná politika EU pro ženy a dívky, které hledají azyl z důvodu 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, jež zohlední mezinárodně uznávané normy, 
a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) by mohl zahrnout problematiku 
mrzačení ženských pohlavních orgánů coby integrovaný rozměr do své činnosti v oblasti 
školení a šíření informací. EU by se navíc měla aktivně zabývat otázkou mrzačení ženských 
pohlavních orgánů ve svém politickém dialogu se státy mimo Unii.

D: Evropský rok ukončení násilí na ženách

Komise by měla v příštích třech letech vyhlásit Evropský rok boje proti násilí na ženách 
s cílem zvýšit povědomí občanů o tomto problému.

E: Koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi a pro boj proti násilí

Evropská komise by mohla rozhodnout o rozšíření mandátu koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, tak aby se vztahoval i na násilí na ženách. To by umožnilo, aby 
koordinátor odpovídal za zlepšení koordinace a soudržného přístupu mezi orgány EU, 
agenturami EU, členskými státy a mezinárodními subjekty a za rozvoj stávajících a nových 
politik EU s cílem bojovat nejen proti obchodování s lidmi, ale i proti násilí na ženách.

Toto řešení by bylo účinnější a méně nákladné než vytváření nové funkce koordinátora EU 
pro boj proti násilí a vycházelo by z již existujících zkušeností koordinátora EU pro boj proti 
obchodování s lidmi.

§ 4: Možné otázky, které je třeba přezkoumat ve zprávě a doporučeních

S ohledem na přípravu návrhu zprávy zpravodajka navrhuje prozkoumat proveditelnost těchto 
legislativních možností:

1. požadovat směrnici, která by stanovila opatření s cílem prosazovat a podporovat kroky 
členských států v oblasti prevence násilí (týkající se konkrétně shromažďování a výměny 
informací, školení zapojených úředníků, výměny zkušeností a osvědčených postupů, 
zvyšování povědomí, finančních prostředků atd.);

2. požádat Komisi, aby předložila revidovaný návrh nařízení o evropské statistice, jehož 
součástí by byl rovněž ucelený systém shromažďování statistických údajů o násilí páchaném 
na ženách v členských státech.

Kromě toho zpravodajka navrhuje prozkoumat také následující možnosti, které by, ačkoli se 
nejedná o návrhy právních předpisů EU, připravily cestu důležitým budoucím krokům vpřed:

3. požádat Radu, aby aktivovala překlenovací ustanovení, tj. aby jednomyslně přijala 
rozhodnutí určující násilí na základě pohlaví (včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů) 
jako oblast trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1;

4. požádat Komisi, aby zahájila postup přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o předcházení 
násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, jakmile posoudí, jaký by to 
mělo dopad;
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5. požádat Komisi, aby předložila celounijní strategii a akční plán pro boj proti násilí na 
ženách;

6. požádat Komisi, aby rozšířila mandát koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi 
tak, aby se vztahoval i na násilí na ženách;

7. požádat Komisi, aby během příštích tří let vyhlásila Evropský rok ukončení násilí na 
ženách.


