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V úterý 10. září 2019 představila Ursula von der Leyen coby předsedkyně nové Evropské 

komise její strukturu a rozdělení portfolií pro navržené komisaře. Nová Komise bude mít 

oproti té stávající Jeana-Clauda Junckera 27 členů z důvodu, že z Unie odcházející Spojené 

království svého kandidáta na komisaře už nenominovalo.  

Roli a charakter Evropské komise obecně vymezuje článek 17 Smlouvy o Evropské unii. Komise 

působí jako nadnárodní (supranacionální) exekutivní orgán, jehož značná moc spočívá 

zejména v exkluzivní legislativní iniciativě. To v praxi znamená, že (nestanoví-li Smlouvy 

jinak) Komise je jediným orgánem EU, který předkládá návrhy právních předpisů, 

které následně přijímá Evropský parlament a Rada. Ve spolupráci se Soudním dvorem 

Evropské unie dohlíží na uplatňování práva Unie. Její aktivity jsou dále exekutivní 

a koordinační. 

Komise je kolegiálním orgánem. Svá rozhodnutí přijímá kolektivně a je s ní nakládáno 

jako s celkem. V rámci interinstitucionálních vztahů je odpovědná Evropskému parlamentu 

jako celek. Tento vztah se projevuje zejména při ustanovování Komise, kdy jednotliví kandidáti 

včetně předsedy prochází slyšením (tzv. grilováním) a schválením parlamentem. Je to právě 

Evropský parlament, který může Evropské komisi vyslovit nedůvěru. 

Po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 byla do čela Komise Evropskou radou 

nominována německá kandidátka, toho času ministryně obrany ve vládě kancléřky Angely 

Merkel, Ursula von der Leyen. Tu na pozici 16. července 2019 schválil Evropský parlament. 

Následně členské státy ve spolupráci s von der Leyen sestavily jmenný seznam kandidátů  

na komisaře, jímž von der Leyen přidělila tematická portfolia a role v kolegiu. Designované 

komisaře v první polovině října 2019 čeká slyšení ve výborech Evropského parlamentu, 

kde budou prověřeny jejich odborné znalosti a osobnostní kvality na post eurokomisaře  

(tzv. grilování). Parlament by měl o schválení Komise jako celku hlasovat na plenárním 

zasedání 23. října 2019 ve Štrasburku. 

Policy Paper analyzuje aktuální vývoj sestavení nové Komise pro období 2019–2024. Text 

rozebírá aktuální otázku způsobu výběru předsedy Komise a perspektivu systému 

Spitzenkandidátů. Dále analyzuje strategie a způsob nominace kandidátů na komisaře, 

přičemž zvláštní pozornost je věnována České republice a nominaci designované komisařky 

Věry Jourové. Představuje také priority a cíle orgánu. Na závěr nastiňuje reakce některých 

členských států na přidělení portfolií jejich nominantům. Zvláštní pozornost je pak věnována 

reakci České republiky i Věry Jourové a perspektivy schválení Komise Evropským 

parlamentem. 

Výběr předsedy – konec systému Spitzenkandidátů? 

Ursula von der Leyen byla do čela Komise nominována neočekávaným způsobem. Oproti roku 

2014, kdy byla ustanovena Komise Jeana-Clauda Junckera, byl tentokrát opuštěn systém  

tzv. Spitzenkandidátů. 

Podle něj by měla Evropská rada navrhnout na post předsedy Komise kandidáta  

(tzv. Spitzenkandidáta) té politické frakce, která zvítězila ve volbách do Evropského 

parlamentu. Tento systém vznikl na základě čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, 

podle kterého navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou kandidáta na funkci předsedy 

Komise s přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a náležitým konzultacím. 

Policy Paper – Kristina Hrbková, září 2019 
 

Nová Evropská komise 
 



POLICY PAPER | září 2019 
 

Cílem systému je v duchu Lisabonské smlouvy zvýšit demokratickou legitimitu EU, tedy dát 

možnost občanům Unie ovlivnit vedení Komise. Prvním takto vybraným předsedou Evropské 

komise se stal v roce 2014 Spitzenkandidát frakce Evropské lidové strany (EPP) Lucemburčan  

Jean-Claude Juncker.  

Evropské politické strany své kandidáty v rámci volebního boje 2019 skutečně představily1 

a až do červnového summitu Evropské rady se předpokládalo, že předsedové vlád a hlavy 

členských států budou tento systém následovat.2 Na summitu Evropské rady 20. a 21. června 

2019 se však nepodařilo najít kvalifikovanou většinu pro žádného z kandidátů. O týden později 

se konal v japonské Ósace summit G20, kde se přítomné členské země EU dohodly, že systém 

Spitzenkandidátů nebudou následovat, a to zejména na nátlak Francie. Ta nesouhlasila 

s osobou Manfreda Webera v čele Komise kvůli pochybnostem o jeho schopnostech vedení 

a jeho silné vazbě na Evropský parlament, v němž si Weber vybudoval kariéru. Podobně 

se na tom dohodli i premiéři zemí V4 na jednání v Praze s odůvodněním, že žádný 

z navrhovaných Spitzenkandidátů dostatečně nerozumí středoevropskému regionu.3 Systém 

Spitzenkandidátů byl tak už pro druhé volební období po přijetí Lisabonské smlouvy opuštěn. 

Na dalším mimořádném summitu Evropské rady 30. června–2.července 2019 se lídři unijních 

zemí dohodli na obsazení klíčových unijních postů (tzv. top jobs). O obsazení postu předsedy 

Komise panovaly největší spory. Lídři se nakonec dohodli na nominaci Ursuly von der Leyen.  

Ursulu von der Leyen do čela Evropské komise schválil Evropský parlament většinou  

383 hlasů. 327 europoslanců hlasovalo proti a 22 se hlasování zdrželo. Ke svému schválení 

von der Leyen potřebovala absolutní většinu tj. 374 hlasů. Zatímco někteří vidí v těsné většině 

pouhých devíti hlasů slabý mandát, jiní připomínají, že těsné většiny v tomto hlasování nejsou 

nijak výjimečné. Von der Leyen se stala první ženou v této funkci v celé historii evropské 

integrace.  

Přestože tak sama jmenována do čela Evropské komise nebyla, von der Leyen se chce zasadit 

o návrat systému Spitzenkandidátů, v němž vidí demokratizaci Unie. Chce také vyřešit téma 

nadnárodních kandidátek do Evropského parlamentu, které by voličům umožnovaly vybírat 

zástupce napříč členskými státy.4 V následujících pěti letech tak lze očekávat oživení  

a potenciálně i další vývoj v upevnění systému Spitzenkandidátů. 

Strategie nominace komisařů 

Smlouva o EU pravidla pro výběr členů Komise nestanovuje, v článku 17 odst. 3 pouze 

orientačně nastiňuje normativní osobní kvality členů Komise, jako je „celková způsobilost“  

a „evropanství“, které poskytují veškeré „záruky nezávislosti“.5 K samotnému procesu výběru 

nominantů Smlouva pouze říká, že „Rada vzájemnou dohodou se zvoleným předsedou přijme 

 
1 Manfred Weber za Evropskou lidovou stranu (EPP), Frans Timmermans za Stranu evropských 
socialistů (PES), Jan Zahradil za Alianci konzervativců a reformistů v Evropě (ACRE), Margrethe 
Vestager za Alianci liberálů a demokratů (ALDE, nyní RE), Franciska Keller za Evropskou stranu 
zelených (EGP), Nico Cué za Evropskou levici (EL). 
2 Existuje odborná polemika, zdali je Evropská rada Smlouvou právně vázána jmenovat 
Spitzenkandidáta vítězné politické frakce či nikoliv. Viz Vefassungblog, polemika mezi Kennethem 
Armstrongem, Mattiasem Kummem a Andrásem Jakabem. 
3 Toto tvrzení bylo např. ze strany médií později rozporováno ve prospěch Franse Timmermanse. 
4 Srov. European Commission. A Union that strives for more My agenda for Europe By candidate for 
President of the European Commission Ursula von der Leyen. POLITICAL GUIDELINES FOR THE 
NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019–2024. Evropská unie 2019. Dostupné na: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-
commission_en.pdf. 
5 Srov. článek 17 odst. 3 Smlouvy o EU. 

https://verfassungsblog.de/author/kenneth-armstrong/
https://verfassungsblog.de/author/kenneth-armstrong/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise. Ti jsou vybíráni na základě 

návrhů členských států v souladu s kritérii uvedenými v odst. 3“.6 Výběr komisařů je tak  

v diskreci předsedy Komise národních států.  

Von der Leyen se nechala slyšet, že pod jejím vedením bude Komise genderově vyvážená 

s cílem zlepšit dlouhodobé podzastoupení žen v tomto orgánu a od členských států bude chtít 

dvě jména: jedno mužské a jedno ženské. Nakonec ale na takovém postupu striktně netrvala. 

Cíle se jí nicméně podařilo dosáhnout s poměrem 13 žen ku 14 mužům. 

Ve většině unijních zemí je proces výběru upraven jen vágně a ponechán v diskreci vlády.  

Lze tak identifikovat tři základní modely procesu výběru kandidáta do Evropské komise 

na národní úrovni. Zaprvé, parlament se procesu výběru účastní, a to zejména skrze konzultaci 

nebo slyšení kandidáta na nominaci do Evropské komise v parlamentním výboru pro evropské 

záležitosti, přičemž se vyjadřuje k vhodnosti kandidáta, například skrze usnesení nebo dohody 

s vládou (Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Litva, Polsko, Rakousko, Rumunsko).  

Dle druhého modelu parlamentní výbor pro evropské záležitosti může uspořádat slyšení 

s potenciálním nominantem nebo jeho nominaci prodiskutovat, avšak nepřijímá žádné 

formální rozhodnutí o jeho vhodnosti (Bulharsko, Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, 

Nizozemsko, Slovensko). V dalších členských státech věc konzultována není a výběr komisaře 

je výsadou vlády (Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Řecko, 

Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko), v případě poloprezidentského systému 

Francie a prezidentského systému Kypru jde o záležitost prezidenta.  

V případě České republiky upravuje proces výběru kandidáta na komisaře Evropské komise 

Zákon č. 90/1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ten v § 109 c) stanoví, že „vláda 

předkládá výboru pro evropské záležitosti k projednání personální nominace na evropského 

komisaře, […] za Českou republiku. Personální nominace do orgánů Evropské unie  

se ve Sněmovně projednají dříve, než o nich vláda přijme konečné rozhodnutí“. Sněmovní 

výbor pro evropské záležitosti (VEZ) tak hlasuje o přijetí usnesení, ve kterém informuje vládu 

o své pozici.7 O nominaci ale rozhoduje vláda. Ta je sice odpovědna parlamentu, 

avšak nominace komisaře vzhledem k nezávislosti komisařů není považována za tak zásadní 

věc pro potenciální vyslovení nedůvěry vládě.  

Strategie České republiky a nominace Věry Jourové 

Do Junckerovy komise 2014–2019 vyslala Česká republika Věru Jourovou (ANO), 

která zastávala post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví. 

Zejména díky agendě ochrany spotřebitele se jí dostalo uznání jak v Evropské unii, tak ve světě 

a česká vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO) hodnotila její působení v Komisi 

jako úspěšné. Dalšími plusy ve prospěch nominace Jourové byl fakt, že díky svému působení 

v Junckerově komisi měla šanci stát se místopředsedkyní Komise von der Leyen. Její nominace 

by také přispěla ke genderové vyváženosti kolegia, která byla jedním z cílů von der Leyen. 

Přesto nominace Jourové do nové Komise nebyla od začátku jasnou záležitostí. Česká 

republika totiž přišla s inovativním a nezvyklým postupem strategie pro vyslání 

 
6 Srov. článek 17 odst. 7 Smlouvy o EU. 
7 Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. 246. usnesení z 33. schůze výboru 
pro evropské záležitosti konané dne 20. srpna 2019 k návrhu vlády na jmenování kandidátky na funkci 
evropské komisařky. 
Srov. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Zápis z 33. schůze výboru pro evropské 
záležitosti konané dne 20. srpna 2019. 
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svého kandidáta do Evropské komise – chtěla pro zemi nejprve získat portfolio a podle něj 

nominovat svého kandidáta.  

Tento postup není standardní, avšak také není nijak pevně stanoven. Jediným zmíněným 

kritériem v čl. 17 Smlouvy o EU je odstavec 2, který říká, že „členové Komise jsou vybíráni podle 

celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti“. 

Dle dosavadní zvyklosti nejprve členské země zašlou do Bruselu jméno svého kandidáta, 

jemuž pak předseda přidělí portfolio. Skladba portfolií je záležitostí předsedy Komise, 

stejně tak jejich přidělení jednotlivým nominantům. Členské země za kýžená portfolia pro své 

kandidáty zpravidla lobují. Z logiky věci proto vyplývá, že čím dřív vlády členských zemí zašlou 

do Bruselu jméno svého kandidáta, tím více času na vyjednání kýženého portfolia mají. V praxi 

však tento postup funguje jen částečně a ve skutečnosti je ekosystém generování jednotlivých 

komisařů ovlivňován celou řadou faktorů, zejména domácí politickou situací a národním 

procesem výběru nominanta.8  

Důvody české vlády pokusit se nejprve získat portfolio a až poté nominovat svého kandidáta 

lze spatřovat v několika rovinách. Zaprvé, v důsledku toho, že země střední a východní Evropy 

nezískaly žádný z nejvyšších postů Evropské unie (tzv. top jobs), se nechala von der Leyen 

slyšet, že tuto skutečnost zohlední při rozdělování portfolií ve prospěch těchto zemí. Česká 

vláda tak vsázela na tuto kartu s tím, že by se jí mohlo podařit získat některé z tzv. tvrdých, 

ekonomických portfolií, jako je vnitřní trh a malé a střední podniky, mezinárodní obchod 

nebo doprava, o které bývá mezi členskými státy tradičně velký zájem. Zadruhé, otálení 

s nominací Věry Jourové mohlo souviset i se samotnou Jourovou, a to proto, že její úspěchy  

a zkušenosti získané v Junckerově komisi mohly potenciálně ovlivnit, jaké portfolio by dostala, 

a to jak pozitivně, tak (v očích České republiky cílící na tvrdá portfolia) negativně. 

Kvůli působení Jourové v oblasti ochrany spotřebitele v digitální oblasti a přislíbené podpoře  

von der Leyen zemím střední a východní Evropy měla Česká republika šanci se jménem 

Věry Jourové digitální portfolio získat. Česká vláda si návaznosti na agendu Jourové 

byla vědoma, a protože sama aktivně zařadila digitální agendu mezi své priority, zařadila 

ji i mezi portfolia, o které projevila zájem. Třetí důvod prodlevy mohl být ryze procesní kvůli 

požadavku projednání nominace sněmovním výborem pro evropské záležitosti předtím, 

než vláda přijme konečné rozhodnutí o nominaci. Čtvrtým důvodem k váhání nominovat 

Jourovou mohly být interní vztahy mezi Jourovou a předsedou vlády Andrejem Babišem 

a dalšími potenciálními zájemci o post komisaře v závislosti na získaném portfoliu. 

Protože proces vymezování portfolií, vyjednání jejich přiřazení a lobbing jsou velmi živou 

diplomaticko-politickou záležitostí s nijak nedefinovanými pravidly, i česká vláda tomu 

postupně přizpůsobovala jak svou taktiku, tak komunikaci navenek. V kontextu politické hry 

členských států o vliv v Unii nebyla strategie vlády nelegitimní, avšak přiřazení určitého 

portfolia státu až příliš narušuje elementární princip supranacionality Komise a nezávislosti 

jejích členů.9 Na komisaře nemá být nahlíženo prismatem státní příslušnosti (tím by zesílily 

mezivládní vlivy působící na Komisi), ale prismatem jeho osobních kvalit a jeho roli v kolegiu 

(čímž je mezivládní prvek státní příslušnosti 27 komisařů překonáván ve prospěch 

nadnárodního charakteru Komise). Je proto možné se domnívat, že pokud česká vláda 

 
8 Například Itálie kvůli krizi vládní koalice zaslala jméno svého kandidáta až po mezním srpnovém 
termínu, polský kandidát Krzysztof Szczerski poté, co se neformálně dozvěděl o přidělení silného 
portfolia „zemědělství“ sám z nominace odstoupil s tím, že se necítí na toto pro Polsko velmi důležité 
portfolio dostatečně kvalifikovaný.  
9 Srov. Článek 17 odst. 3 Smlouvy o EU. 
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z této strategie sama neodstoupila, von der Leyen takový postup odmítla. Česká republika  

tak Jourovou nakonec do Komise nominovala, aniž by měla přislíbené konkrétní portfolio. 

Složení Evropské komise 2019–2024 

Evropská komise má pro pětileté období 2019–2024 27 členů, z čehož je složena z jedné 

místopředsedkyně, tří výkonných místopředsedů, pěti dalších místopředsedů  

a 19 komisařů. Komise je dle přání von der Leyen genderově vyvážená, složena je ze 13 žen  

a 14 mužů.  

Roli předsedkyně Evropské komise definuje článek 17 odst. 6 Smlouvy o EU, podle kterého 

předseda Komise:  

a) Vymezuje směry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly; 

b) rozhoduje o vnitřní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost, výkonnost a kolegialitu 

její činnosti; 

c) jmenuje místopředsedy, kromě vysokého představitele Unie pro zahraniční věci  

a bezpečnostní politiku, z řad členů Komise. 

Odstavec 6 také stanovuje, že člen Komise odstoupí, pokud jej k tomu předseda vyzve. 

Místopředsedové budou v Komisi von der Leyen zodpovědní za řízení práce na nejdůležitějších 

průřezových otázkách, které mají naplnit priority vytyčené v politických směrech. Tři výkonní 

místopředsedové budou zastávat dvojí funkci. Budou jak místopředsedy odpovědnými  

za jedno z hlavních témat programu nově zvolené předsedkyně a současně komisaři. Rozdíl 

spočívá v tom, že zatímco pětice místopředsedů bude primárně spolupracovat s Generálním 

sekretariátem Komise, tři výkonní místopředsedové budou mít k dispozici také příslušné 

generální ředitelství, tedy odborný úřednický aparát pro danou agendu.  

Lze identifikovat 26 tematických a procesních portfolií, která se s cílem komplexní návaznosti 

a koordinace v některých rovinách překrývají (např. klima, digitální agenda, nebo vláda práva), 

k nimž byly přiřazeny exekutivní složky Komise, jako jsou generální ředitelství (GŘ), agentury, 

úřady a další pomocné aparáty.   

Česká kandidátka Věra Jourová získala post místopředsedkyně Komise a portfolio Hodnoty  

a transparentnost. K dispozici kromě svého kabinetu bude mít Generální sekretariát Komise, 

chybět ji tentokrát bude příslušené generální ředitelství, a to z toho důvodu, že se nejedná  

o expertně tematickou agendu vyžadující úřednicko-technický aparát. Role Jourové  

by měla být horizontální napříč portfolii. Důvody v přidělení výsledného portfolia Jourové  

lze dovozovat z několika faktorů. Začneme-li vylučovací metodou, šance Česká republiky  

na získání ekonomického portfolia byly minimálně diskutabilní, ne-li nízké. Jednak proto,  

že Česká republika není členem eurozóny, integrace do ní je zatím vzdálená a přidělení 

takového portfolia reálně nepředstavovalo ani pozitivní motivaci pro zemi v integraci pokročit. 

Zadruhé, nominace Jourové na takové portfolio by mohla být terčem tvrdé kritiky při grilování 

Evropským parlamentem s ohledem na politické vazby mezi Jourovou a premiérem Babišem 

a jeho potenciálním střetem zájmů. Objektivně tak Jourová měla potenciál získat digitální 

agendu, navíc i samotné Jourové bylo z těchto vytipovaných portfolií nejbližší.  Jourová i vláda 

tomu přizpůsobily veřejnou komunikaci a digitální portfolio v médiích opakovaně akcentovaly. 

Vláda sice nadále usilovala i o ekonomická portfolia, znalci EU si však nízkých šancí Česka byli 

vědomi.  
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Portfolio digitální agendy nakonec získala dánská kandidátka Margrethe Vestager. Důvody  

pro rozhodnutí von der Leyen upřednostnit Vestager lze opět hledat v několika rovinách.  

Zaprvé, von der Leyen provázala digitální agendu primárně s unijním hospodářstvím,  

se kterým má Vestager coby bývala i současná komisařka pro hospodářskou soutěž bohaté 

zkušenosti. Lze se jen dohadovat, zdali tomu nebylo naopak a von der Leyen si v důsledku 

lobbingu Dánska a personálních indikací nejdříve nevytipovala Vestager a následně digitální 

agendu na hospodářské portfolio nenavázala. Zadruhé, dánská kandidátka byla coby 

místopředsedkyně a komisařka pro hospodářskou soutěž Junckerovy komise silná konkurence 

Jourové. Ani severní Evropa totiž nezískala žádnou z nejvyšších unijních pozic 

a (pouze přislíbená) konkurenční výhoda České republiky oproti Dánsku se tím stírala. Zatřetí,  

je otázkou, do jaké míry je portfolio Hodnoty a transparentnost „ušité“ Jourové na míru  

a do jaké míry vyplňuje současné trendy, jako je problematika demokratického právního státu 

nebo dezinformací, které jsou vnímány jako jedny ze zásadních celospolečenských výzev,  

a Jourová byla vyhodnocena jako nejvhodnější kandidát, přičemž tyto faktory se vzájemně 

nevylučují. Za čtvrté, je otázkou, do jaké míry se lze domnívat, že von der Leyen a její poradci 

rozumí zemím Visegrádu natolik, že jmenování Jourové je i chytrým a strategickým tahem vůči 

V4, a do jaké míry jde jen náhodný kombinatorní výsledek. Vývoj ve Visegrádské skupině 

se totiž dostává do konfliktu s chápáním vlády práva v Bruselu (viz Polsko, Maďarsko 

a článek 7 Smlouvy o Evropské unii). Pokud bude Jourová tou, která za Komisi, respektive Unii 

povede s těmito zeměmi dialog, vyhne se tak von der Leyen nařčení, že situaci a povaze 

středoevropských zemí nerozumí a není tedy namístě, aby se do tamního vývoje Evropská 

komise vměšovala. Jourová již během svého dřívějšího působení prokázala, že svoji roli chápe, 

a přidělením takového portfolia právě jí může vytvořit most mezi Visegrádskou skupinou  

a Bruselem. Fakt, že Jourová sama pochází z regionu v4, potenciálně může vést ke vstřícnější 

reakci a tlumit vymezování se regionu vůči Bruselu. 

Portfolio Hodnoty a transparentnost by mělo horizontálně pokrývat problematiku dodržování 

principů liberální demokracie, svobody a plurality médií, vlády práva, dále transparentnost 

unijní legislativy nebo odolnost evropských států vůči vnějším hrozbám. Dle von der Leyen 

by Jourová během svého pětiletého mandátu měla:  

▪ Být zprostředkovatelem diskuze ohledně nadnárodních kandidátek  

do Evropského parlamentu a reprezentovat Komisi v této oblasti na Konferenci  

o budoucnosti Evropy a dále sledovat a podporovat rozvoj legislativy  

a interinstitucionální dialog; 

▪ koordinovat práci na Akčním plánu pro Evropskou demokracii, s cílem řešit 

hrozby vnější intervence ve volbách do Evropského parlamentu. Plán by měl zahrnovat 

i legislativní návrhy k zajištění větší transparentnosti placené politické reklamy  

a jasnějších pravidel financování evropských politických stran; 

▪ koordinovat práci na budování odolnosti evropských demokratických 

systémů, zaměřit se přitom na boj proti dezinformacím a fake news a naopak  

na zachování svobody projevu, tisku a plurality médií. Měla by sledovat provádění 

Kodexu zásad boje proti dezinformacím v případě potřeby navrhnout regulaci; 

▪ identifikovat rizika pro pluralitu médií za využití Monitoru plurality médií 

(MPM) a navrhnout přeshraniční projekt na podporu nezávislé a různorodé 

žurnalistiky; 

▪ ve spolupráci s ostatními institucemi vnést větší transparentnost  

do legislativního procesu; 
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▪ spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na nezávislém orgánu pro etiku 

společným všem orgánům EU; 

▪ zlepšit fungování evropské občanské iniciativy; 

▪ ve spolupráci s komisařem pro spravedlnosti koordinovat práci Komise  

na podpoře vlády práva; 

▪ vést snahy Komise zajistit přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě  

o lidských právech; 

▪ sledovat aplikaci Listiny základních práv EU a překládat výroční zprávu; 

▪ koordinovat iniciativy na podporu evropské identity a za využití programu Práva, 

rovnost a občanství rozšiřovat povědomí o právech plynoucích z evropského občanství; 

▪ vést dialog s církvemi, náboženskými komunitami a filozofickými a nekonfesními 

organizacemi. 

Co se týče změn struktury Komise oproti té předchozí Junckerovy, von der Leyen chce vytvořit 

dvě nová generální ředitelství.  Francouzská komisařka pro vnitřní trh Sylvie Goulard bude mít 

k dispozici nové GŘ pro obranný průmysl a vesmír. Toto nové ředitelství bude 

spolupracovat a sdílet zdroje se stávajícím GŘ GROW.  

Služba pro podporu strukturálních reforem v současné době spadající pod Generální 

sekretariát bude vyčleněna a transformována do nového generálního ředitelství. To bude spolu 

s GŘ REGIO, s ním bude úzce spolupracovat a sdílet některé zdroje, sloužit portugalské 

komisařce pro soudržnost a reformy.  

Von der Leyen dále plánuje vytvořit novou pracovní skupinu složenou z odborníků útvarů 

Komise a generálního ředitelství pro spravedlnost (GŘ JUST) pro záležitosti týkající se 

rovnosti. Ta bude k dispozici maltské komisařce pro rovnost Heleně Dalli. 

Také bude přeřazeno několik oddělení mezi jednotlivými generálními ředitelstvími Komise.10 

Tabulka č. 1: Složení Evropské komise 2019–2024 

JMÉNO STÁT PORTFOLIO 
EXEKUTIVNÍ 

SLOŽKA 
PROFIL 

Ursula von der 
Leyen 
(předsedkyně) 

DE 
Vymezuje směry, 
rozhoduje o vnitřní 
organizaci Komise 

Generální sekretariát, 
Právní služba, GŘ 
COMM, Útvar mluvčího 
(SPP), Evropské centrum 
politické strategie (EPSC) 

 
2013-2019 spolková ministryně 
obrany 
2009-2013 spolková ministryně 
práce a sociálních věcí 
2005-2009 spolková ministryně 
pro rodinu, seniory, ženy a mládež 
(EPP) 

 

Valdis Dombrovskis  
(výkonný 
místopředseda) 

LV 

Hospodářství, které 
pracuje ve prospěch lidí 
 
Komisař pro finanční 
služby 

Generální sekretariát; 
GŘ FISMA – Generální 
ředitelství pro finanční 
stabilitu, finanční služby 
a unii kapitálových trhů 
 

2014-2019 komisař pro euro 
a sociální dialog; 
2009-2014 lotyšský premiér; 
(EPP) 

 
10 Srov. European Commission. European Commission 2019 – 2024. Allocation of portfolios and 
supporting services. © European Union, 10 September 2019. Dostupné na: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-
services_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en.pdf
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Frans Timmermans 
(výkonný 
místopředseda) 
 

NL 

Zelená dohoda pro 
Evropu 
 
Komisař pro oblast 
klimatu 

Generální sekretariát; 
GŘ CLIMA – Generální 
ředitelství pro oblast 
klimatu 

2019 Spitzenkandidát za stranu 
Evropských socialistů  
2014-2019 první místopředseda 
Junckerovy Evropské komise  
a komisař pro lepší regulaci, 
institucionální vztahy, vládu práva 
a chartu základních práv 
2012-2014 ministr zahraničí; 
(S&D) 

Margrethe Vestager 
(výkonná 
místopředsedkyně) 

DK 

Program pro Evropu 
připravenou 
na digitální věk 
 
Komisařka pro 
hospodářskou soutěž 

Generální sekretariát; 
 
GŘ COMP – Generální 
ředitelství pro 
hospodářskou soutěž 

2014-2019 komisařkou 
pro hospodářskou soutěž 
2011-2014 dánská vicepremiérka 
a ministryně vnitra a hospodářství 
(RE) 

Josep Borrell 
(vysoký představitel 
Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku) 

ES 

Silnější Evropa ve světě 
 
Kandidát na funkci 
vysokého představitele 
pro zahraniční 
a  ezpečnostní politiku 
EU 

Generální sekretariát, 
ESVČ, FPI 

2018-2019 ministr pro zahraniční 
věci a EU 
2004-2007 předseda Evropského 
parlamentu 
1991-1996 ministr životního 
prostředí 
(S&D) 

Věra Jourová 
(místopředsedkyně) 

CZ 
Hodnoty 
a transparentnost 

Generální sekretariát 

2014-2019 komisařka 
pro  pravedlnost, ochranu 
spotřebitele a rovnost pohlaví 
2014 ministryně pro místní rozvoj 

(RE) 

Margaritis Schinas  
(místopředseda) 

EL 
Ochrana evropského 
způsobu života 

Generální sekretariát 

2014-2019 hlavní tiskový mluvčí 
Evropské komise 
2007-2009 člen Evropského 
parlamentu 
(EPP) 

Maroš Šefčovič  
(místopředseda) 

SK 
Interinstitucionální 
vztahy a prognostika 

Generální sekretariát 
JRC 

 
2019 kandidát na slovenského 
prezidenta 
2018 – uchazeč o Spitzenkandidáta 
S&D 
2014-2019 místopředseda 
Evropské komise a komisař 
pro energetickou unii 
2009-2010 komisař pro vzdělání, 
kulturu a mládež 
2004-2009 velvyslanec Slovenska 
při EU 
(S&D) 

 

Dubravka Šuica 
(místopředsedkyně) 

HR 

Demokracie 
a demografie 
 
Konference 
o budoucnosti Evropy 

Generální sekretariát 
GŘ COMM 

2013-2019 členka Evropského 
parlamentu 
2001-2009 starostka Dubrovníku 
(EPP) 

Johannes Hahn 
(podřízen přímo Ursule 
von der Leyen) 

AT Rozpočet a správa 

GŘ BUDG, GŘ HR,  
GŘ DIGIT, GŘT, GŘ SCIC 
(PMO, OIB, OIL, OP, OLAF, 
EPSO, EUSA, The European 
Schools, CdT) 

2014-2019 komisař pro evropskou 
sousedskou politiku a rozšíření 
2010-2014 komisař pro regionální 
politiku 
2007-2010 ministr pro vědu 
a výzkum 
(EPP) 

Didier Reynders  BE Spravedlnost 
GŘ JUST  
(+ CHAFEA, EACEA, Eurojust, 
EPPO, FRA; IAS) 

2011-2019 ministr zahraničí 
1999-2011 ministr financí 
(RE) 

Marija Gabriel BG Inovace a mládež 
GŘ RTD, GŘ EAC 
(+JRC, ERCEA, EASME, INEA, 
REA, EIT, REA, EACEA) 

2017-2019 komisařka pro digitální 
ekonomiku a společnost 
2009-2017 členka Evropského 
parlamentu 
(EPP) 

Stella Kyriakides CY Zdraví 
GŘ SANTE  
(+ CHAFEA, CPVO, ECDC, EFSA, 
EMA) 

2006-2019 poslankyně kyperského 
parlamentu 
(EPP) 

Jutta Urpilainen FI 
Mezinárodní 
partnerství 

GŘ DEVCO 

2011-2014 vicepremiérka 
a ministryně financí 
2008-2014 předsedkyně Sociálně 
demokratické strany 
(S&D) 
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Sylvie Goulard FR Vnitřní trh 

GŘ CNECT, GŘ GROW; 
nové GŘ pro obranný 
průmysl a vesmír  
(EACEA, EASME, INEA, REA, 
BEREC, ENISA, GSA) 

2018 zástupkyně guvernéra 
Francouzské banky 
2009-2017 členka Evropského 
parlamentu 
(RE) 

László Trócsányi  HU Sousedství a rozšíření GŘ NEAR 

2014-2019 ministr spravedlnosti 
2010-2014 velvyslanec ve Francii 
2007-2010 ústavní soudce 
(EPP) 

Phil Hogan  IE Obchod GŘ TRADE 

2014-2019 komisař 
pro zemědělství a rozvoj venkova 
2011-2014 ministr životního 
prostředí a místní samosprávy 
(EPP) 

Paolo Gentiloni  IT Hospodářství GŘ ECFIN, GŘ TAXUD 
(Eurostat) 

2016-2018 premiér Itálie 
2014-2016 ministr zahraničí 
2006-2008 ministr 
pro komunikaci 
(S&D) 

Virginijus 
Sinkevičius 

LT 
Životní prostředí 
a oceány 

GŘ ENV, GŘ MARE  
(EASME, EEA, EFCA) 

2017-2019 ministr 
pro hospodářství a inovace 
(Greens/EFA) 

Nicolas Schmit LU Pracovní místa 
GŘ EMPL  
(ELA, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, 
Eurofound) 

2009-2013 ministr práce, 
zaměstnanosti a přistěhovalectví 
(S&D) 

Helena Dalli MT Rovnost 

Nová pracovní skupina 
pro rovnost složená 
z odborníků útvarů 
Komise GŘ JUST 
pro záležitosti týkající se 
rovnosti  
(EIGE) 

2017-2019 ministryně pro EU 
a rovnost 
2013-2017 ministryně pro sociální 
dialog, záležitosti spotřebitelů 
a občanské svobody 
(S&D) 

Janusz 
Wojciechowski  

PL Zemědělství GŘ AGRI   
(REA, CHAFEA) 

2016-2019 člen Evropského 
účetního dvora 
2004-2016 člen Evropského 
parlamentu 
(ECR) 

Elisa Ferreir PT Soudržnost a reformy 
GŘ REGIO + nové GŘ 
pro podporu 
strukturálních reforem 

2016-2019 viceguvernérka 
Portugalské banky 
2004-2016 členka Evropského 
parlamentu 
1999-2001 ministryně plánování 
199ř-1999 ministryně životního 
prostředí 
(S&D) 

Rovana Plumb RO Doprava GŘ MOVE  
(INEA, EASA, EMSA, ERA) 

2018-2019 ministryně 
pro evropské fondy 
2014-2015 ministryně pro práci, 
rodinu, sociální ochranu a seniory 
2012-2014 ministryně životního 
prostředí  
(S&D) 

Janez Lenarčič  SI Řešení krizí GŘ ECHO  
(EACEA) 

2006-2008 státní tajemník 
pro evropské záležitosti 

(NI) 

Ylva Johansson SE Vnitřní věci 
GŘ HOME  
(REA, CEPOL, EASO, EMCDDA, 
euLISA, Europol, FRONTEX) 

2014-2019 švédská ministryně 
pro zaměstnanost 
2004-2006 ministryně pro sociální 
zabezpečení a péče o seniory 
199č-1998 ministryně školství 
(S&D) 

Zdroj:  European Commission. European Commission 2019–2024. Allocation of portfolios and 
supporting services. © European Union, 10 September 2019. 

  



POLICY PAPER | září 2019 
 

Cíle a priority Komise 

V rámci své nominace na post předsedkyně Evropské komise 2019–2024 představila Ursula 

von der Leyen své představy o prioritách a aktivitách Komise v dokumentu Politické směry 

pro další Evropskou komisi 2019–2024.11 Definovala šest priorit nové Komise: 

1) Zelená dohoda pro Evropu; 

2) Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí; 

3) Evropa připravená na digitální věk; 

4) Ochrana evropského způsobu života; 

5) Silnější Evropa ve světě; 

6) Nový impuls pro evropskou demokracii. 

Další ambice von der Leyen, které by měla Komise během svého mandátu naplňovat, 

jsou následující:  

− všichni členové sboru komisařů v první polovině svého mandátu navštíví všechny 

členské státy, a to nejen hlavní města, ale také regiony; 

− zasedání sboru komisařů budou bezpapírová a digitální; 

− při vytváření nových právních předpisů bude Komise uplatňovat zásadu „jeden 

přijmout – jeden zrušit“ (one in, one out) s cílem omezit byrokracii. 

Reakce na nové komisaře 

Představení struktury nové Komise a rozdělení portfolií vyvolalo napříč Evropou smíšené 

reakce.  

Francie je spokojena s vytvořením nového GŘ pro obranný průmysl a vesmír a s jeho 

svěřením francouzské kandidátce na komisařku Sylvii Goulard. Itálie sice na první pohled 

získala vytoužené ekonomické portfolio Hospodářství, Řím je ale rozpačitý z potenciálního 

zastínění místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovksisem, který by se měl starat 

o oblast hospodářství a finančních služeb. Itálie se už nechala slyšet, že chce, aby se komisař 

Gentiloni aktivně podílel na reformě ekonomické správy Unie. Polsko jako jeden z největších 

příjemců zemědělských dotací přidělení portfolia Zemědělství jeho nominantovi vítá.  Výzvou 

bude diskutovaná reforma Společné zemědělské politiky a potenciální seškrtání rozpočtu  

pro zemědělství coby jeho největší kapitoly ve víceletém finančním rámci 2021–2027. 

Řecko je spokojeno zejména s tím, že se jeho kandidátovi podařilo získat pozici 

místopředsedy Komise. Z několika stran se ale vyrojila kritika na účet samotného portfolia 

Ochrana evropského způsobu života, které von der Leyen řeckému komisaři Schinasovi svěřila. 

Do portfolia by měla spadat oblast vzdělávání, rozvoje dovedností a integrace, migrace  

a bezpečnostní unie. Portfolio vyvolalo negativní reakce s tím, že název portfolia implikuje 

podněcování k fašismu a protiimigrační nálady. Slovensko podobně jako Česká republika 

usilovalo o některou z ekonomických agend, proto jsou jeho reakce spíše smíšené až zklamané. 

Na jednu stranu přivítalo, že Maroš Šefčovič již potřetí získal funkci místopředsedy, agendu 

interinstitucionálních vztahů ale považuje za slabší. Sám Šefčovič vnímá své portfolio 

 
11 European Commission. A Union that strives for more My agenda for Europe By candidate for 
President of the European Commission Ursula von der Leyen. POLITICAL GUIDELINES FOR THE 
NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019–2024.  



POLICY PAPER | září 2019 
 

jako strategické a agendu uvítal. Přestože Slovinsko usilovalo o oblast věnující se rozšiřování, 

vláda je s portfoliem krizového managementu, které získal její kandidát Janez Lenarčič, 

spokojena.  Španělsko je nominací svého dosavadního ministra zahraničí Josepa Borrella  

do pozice příštího šéfa unijního diplomacie potěšeno. 

Přestože česká vláda komunikuje získaný místopředsednický post Jourové i výsledné 

portfolio jako úspěch, pocity lze reálně hodnotit jako smíšené. Určité zklamání z toho, 

že ČR nezískala ekonomické portfolio lze vyvozovat z faktu, že v rámci své strategie nejprve 

upřednostňovala portfolio před samotnou Jourovou, a tedy místopředsednickým postem12,  

a za druhé z bezprostředního prohlášení členů vlády, že země i navzdory avízu o přidělení 

portfolia zabývající se vládou práva bude i nadále usilovat o získání portfolia ekonomického. 

Vláda tak postupně začala více akcentovat význam získaného místopředsednického postu.  

Je však třeba připustit, že portfolio Hodnoty a transparentnost, které lze označit jako „měkké“, 

může ve skutečnosti sehrát důležitou roli, a to nejen dovnitř Unie (např. skrze agendu vláda 

práva), ale i na vnější politiku Unie a jejích členských států (např. skrze Akční plán  

pro Evropskou demokracii) a na podobu Unie jako takové (např. skrze debatu o celoevropských 

kandidátkách). 

Sama Jourová se na novou agendu a roli místopředsedkyně, kterou má český zástupce 

v Komisi vůbec poprvé, těší. Post místopředsedkyně považuje za důležitější než ekonomické 

portfolio a přidanou hodnotu postu vnímá v horizontálnosti, přesahu a v přístupu  

ke strategickým diskuzím vedení Komise v jejich zárodku, kdy lze agendu Komise nejvíce 

ovlivnit. Problém v tom, že nebude mít k dispozici vlastní generální ředitelství Komise, nevidí 

s tím, že možnosti jejich využívání místopředsedy budou přesně definovat pravidla Komise. 

Připomněla, že v Junckerově komisi plně využíval služby jejího GŘ JUST její kolega 

Frans Timmermans, který zastával v letech 2014–2019 post komisaře pro lepší regulaci, 

institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv, podobný tomu, 

který v následujících pěti letech bude mít na starosti Jourová. K dispozici bude mít Generální 

sekretariát, Právní službu a povede pracovní skupiny. Ty se budou zabývat konkrétními 

tématy, která mohou zasahovat do agendy více GŘ, jejichž služby pak bude moci využívat. 

Dosahovat svých cílů chce nejen skrze svou formální, ale i neformální autoritu. Rozdělení 

kompetencí s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem, který rovněž bude mít  

na starosti agendu vlády práva, by mělo dle Jourové spočívat v tom, že Reynders 

spolu s GŘ JUST bude vykonávat technicko-analytickou činnost, zatímco ona bude z pozice 

místopředsedkyně mít roli zastřešující, koordinační a reprezentační (např. při vyjednávání 

s dotyčnými státy).13  

Jourová se ještě v den oficiálního oznámení portfolií14 nechala slyšet, že s portfoliem 

jako takovým má velké plány. Skrze agendu dodržování principů demokratického státu  

a základních práv by chtěla navázat i na své předchozí aktivity v digitální oblasti. V otázce 

vztahu rozvoje technologií a digitalizace a základních práv a demokracie vidí velkou výzvu 

pro další směřování společnosti. Geografickou účelovost přidělení agendy vlády práva právě 

komisařce z Visegrádské čtyřky Jourová nevnímá jako směrodatnou. Připomněla, že novým 

 
12 Šanci na získání místopředsednickou postu mají zpravidla kandidáti, kteří v Komisi již působili. 
S nominací jiného jména než Jourové, by zřejmě Česká republika neměla v silné konkurenci šanci 
místopředsednický post získat. 
13 Jourová svůj budoucí vztah s Reyndersem přirovnává k paralele vztahů v Junckerově komisi 
mezi ní coby komisařkou pro spravedlnost mající k dispozici GŘ JUST a Fransem Timmermansem, 
místopředsedou a komisařem pro lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních 
práv. 
14 Polední tisková konference Ursuly von der Leyen v úterý 10. září 2019.  
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systematickým monitoringem dodržování vlády práva a každoročním hodnocením  

a porovnáváním budou procházet všechny unijní země, měřit se tak bude celounijně a stejným 

metrem. 

Schválení Evropským parlamentem 

Komise je kolegiálním orgánem a v rámci interinstitucionálních vztahů se zodpovídá jako celek 

Evropskému parlamentu. Při utváření Komise platí, že Komisi tak musí jako celek schválit 

Evropský parlament.15 Aby tak mohl učinit, předseda Komise a posléze jednotliví kandidáti 

absolvují v příslušných parlamentních výborech slyšení (tzv. grilování), kde jim budou moci 

europoslanci klást otázky jak v odborné rovině, tak v rovině prověření osobních kvalit 

kandidátů.  

Podporu některých kandidátů může ovlivnit i vnitropolitická situace v členských státech, 

které je nominovaly. Například překážkou ve schválení designované rumunské komisařky  

pro dopravu Rovany Plumb může být její blízký vztah k nejmocnějšímu muži rumunské 

politiky Liviu Dragneovi, který byl odsouzen ke třem a půl rokům vězení za podplácení  

a zneužívání pravomocí. Podle médií už rumunští členové liberální frakce Obnova Evropy 

(Renew Europe, dříve ALDE) už avizovali, že ji nepodpoří, pochybnosti mají i další poslanci. 

Rovněž panují pochybnosti ohledně podpory polského kandidáta na komisaře 

Janusze Wojciechowskiho, který je vyšetřován Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

(OLAF) kvůli nesrovnalostem při vyplácení cestovních náhrad v době, 

kdy byl v letech 2004 až 2016 europoslancem. U maďarského kandidáta Lászla 

Trócsányiho, který dostal na starost sousedskou politiku a rozšíření EU, může být 

při schvalování problematický jeho vztah k premiérovi Viktoru Orbánovi, který je částí 

europoslanců kritizován kvůli omezování svobody médií a nezávislosti demokratických 

institucí. Problémy se mohou vyskytnout i u schvalování francouzské designované komisařky 

pro vnitřní trh Sylvie Goulard kvůli vyšetřování vyplácení peněž svému asistentovi, 

aniž by jako tehdejší europoslankyně doložila, že pro ni pracoval.  Věra Jourová patří k těm, 

kteří jsou zatím Evropským parlamentem přijímáni bez výraznějších výhrad.  

Nyní se vytváří rozpis přiřazení slyšení kandidátů k jednotlivým výborům parlamentu. 

Vedení výborů pak sepíše otázky, na něž jim navržení členové EK písemně odpoví. Od 30. září  

do 8. října 2019 čekají kandidáty několikahodinová ústní slyšení, během nichž by měli prokázat 

znalost svých portfolií a osobní kvality pro zastávání postu.  Skutečnost, že slyšení není jen 

formální záležitostí, dokazuje z minulého období zkušenost slovinské kandidátky Alenky 

Bratušek. Ta se měla v Junckerově komisi stát místopředsedkyní pro energetickou unii. 

Ze své kandidatury odstoupila poté, co nezvládla slyšení, kdy bylo zjevné, že podporu 

příslušných výborů nedostane.  

Evropský parlament by měl o složení nové Komise hlasovat na plenárním zasedání 

23. října 2019 ve Štrasburku.  Poté jsou komisaři jmenováni do funkce Evropskou radou, 

a to kvalifikovanou většinou. 

Komise by měla začít fungovat 1. listopadu 2019.  

 
15 Srov. článek 17 odst. 7 Smlouvy o EU. 
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