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Úvodní proslov Věry Jourové, nominované komisařky pro 

spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů 

1. října 2014 

 

Předsedkyně a předsedové výborů, vážené poslankyně, vážení poslanci,  

je pro mě velkou poctou, že k Vám mohu dnes promluvit.  

Jsem si plně vědoma toho, že portfolio, které budu mít na starosti, pokud 

budu schválena komisařkou, má reálný dopad na každého člověka v 

tomto sále a na každého z 500 milionů lidí, kteří jsou součástí onoho 

ohromného společného projektu zvaného Evropská unie. O schválení do 

funkce komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů 

Vás proto žádám s nadšením, ale také s hlubokým vědomím 

odpovědnosti. 

S nadšením, neboť věřím, že společně toho dosáhneme hodně. Jako Vy 

všichni i já jsem vstoupila do politiky proto, že jsem společnosti chtěla 

něčím přispět. Chci zanechat svůj otisk v oblastech, které zlepší život 

občanů. A chci tak činit prostřednictvím Evropské unie.  

V roce 2000 vystoupil před Evropským parlamentem mnohem slavnější 

český státník. Prohlásil tehdy: „Základní okruhy evropských hodnot – jak 

je formovaly pohnuté duchovní i politické dějiny Evropy a jak si některé z 

nich osvojují i další části světa – jsou, myslím, jasné: je to respekt k 

jedinečné lidské bytosti, k jejím svobodám, právům i k její důstojnosti, 

princip solidarity, rovnost před zákonem a právní stát, ochrana všech 

typů menšin, demokratické instituce, oddělení moci zákonodárné, 

výkonné a soudní, pluralitní politický systém, úcta k soukromému 

vlastnictví i podnikání, tržní ekonomika a rozvoj občanské společnosti.“  
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Tímto proslovem Václav Havel – jako ostatně mnohokrát – předběhl 

svou dobu. Naší povinností a mým závazkem vůči Vám je snažit se 

dostát těmto evropským hodnotám a základním právům, která on tak 

přesně popsal, a vynasnažit se, aby byla plně dodržována a 

prosazována.  To jsou hodnoty, ve které z celého srdce věřím.  

Nové portfolio spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů by mělo 

přispívat k ochraně a posilování těchto hodnot budováním mostů mezi 

vnitrostátními právními systémy. Přispěje k hospodářskému růstu, neboť 

solidní a předvídatelný systém soudnictví je nutným předpokladem pro 

ekonomický růst a pro vstřícné podnikatelské prostředí, v němž vzkvétá 

přeshraniční obchod. 

Na prvním místě ovšem jde o vybudování spravedlivějšího jednotného 

trhu. 

Moje nové portfolio proto cílí především na lidi. V celé té široké škále 

současných, nadcházejících i budoucích činností jde o to, dát lidem 

volbu, chránit jejich práva a budovat jejich důvěru. Odhlédneme-li od 

komplexnosti a právních pojmů, zjistíme, že každý návrh Evropské unie 

v těchto třech oblastech sleduje jeden z těchto cílů: větší možnost volby, 

větší ochrana a větší důvěra. V rámci svého mandátu chci být hlasem 

zájmu lidí. Je to jedinečná příležitost spojit jednotlivé části portfolia.  

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 

během příštích pěti let se chci zasadit o tyto tři oblasti: 

Za prvé chci zajistit, aby lidé měli větší možnost volby. 

Co to konkrétně znamená? 
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Znamená to mít právo vybrat si, kde v Evropské unii chcete žít a 

pracovat, samozřejmě při plném dodržování svobody pohybu. Ano, 

zneužívání tohoto práva je třeba potírat, avšak základní právo 

svobodného pohybu nesmí být zpochybněno. 

Znamená to také, že lidé mají právo být tím, čím chtějí – nemusí tajit 

svou sexuální orientaci nebo náboženské vyznání ze strachu z 

diskriminace; žít v klidu a bez obav z obtěžování a násilí. Tam, kde má 

Unie moc posilovat uplatňování těchto práv, měla by jí využívat. 

Znamená to prorazit onen skleněný strop, aby se ženy mohly rozhodnout 

pro kariéru lékařky, ředitelky školy, generální ředitelky podniku či 

političky na stejném základě jako muži a za stejný plat. Budu obhajovat 

iniciativu „Women on Boards“ – ženy ve správních orgánech podniků.  

Znamená to dát spotřebitelům možnost informované volby a práva, ať už 

online, nebo offline. A mít stejnou volbu, ať už se přímo účastní digitální 

revoluce, nebo jen nakupuje v obchůdku v sousedství.  

Znamená to také mít volbu kde vstoupit do partnerství, oženit se či vdát 

se, založit rodinu, koupit dům či strávit penzi, a to díky účinnému 

vzájemnému uznávání veřejných listin, soudních rozhodnutí a 

majetkových práv. 

Za druhé hodlám chránit práva občanů. 

Budu pomáhat místopředsedovi Timmermansovi a plně ho podporovat 

při prosazování právního státu a Listiny základních práv, při dohlížení 

nad dodržováním systémů pojistek zabudovaných do našich demokracií 

a v jeho úsilí o co nejrychlejší přistoupení Evropské unie k Evropské 

úmluvě o lidských právech. 
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Chci, aby urychleným přijetím moderní reformy ochrany osobních údajů 

byla lépe ochráněna práva jednotlivce. A aby se Evropané těšili 

rovnocenné ochraně ve Spojených státech amerických. 

Národnostní menšiny, jako jsou např. Romové, chci ochránit před 

společenským vyloučením a diskriminací a dále je začleňovat do 

společnosti.  

Chci ochraňovat nejzranitelnější členy naší společnosti. To znamená 

chránit práva dítěte, zejména na internetu, a zaručit jim právo na 

spravedlivý proces, jsou-li podezřelými v rámci trestních řízení. 

Chci zřídit silný, nezávislý a efektivní Úřad evropského veřejného 

žalobce, který ochrání peníze daňových poplatníků před podvody vůči 

rozpočtu EU.  

Chci ve všech odvětvích – včetně finančního sektoru – udržitelné a 

odpovědné chování. Odpovědnost podniků souvisí s informovaností a 

ochranou spotřebitele. S Evropským orgánem pro bankovnictví budu 

pracovat na plné implementaci pravidel odměňování v bankovním 

sektoru. 

Ochrana znamená také jistotu, že výrobky, které používáme, jsou 

bezpečné. Zasadím se proto o urychlené přijetí balíčku předpisů o 

bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem.  

Když myslím na ochranu, myslím v neposlední řadě i na neutěšenou 

situaci žen trpících násilím, ať už jde o domácí násilí, nebo krutou praxi 

ženských obřízek. Takové násilí je neslučitelné se zásadami, na kterých 

stojí Evropská unie. Oběti takového násilí potřebují naše zastání. 

A za třetí chci budovat důvěru mezi justičními systémy v EU.  
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Naše rozmanitost by nás měla spojovat, ale musíme přitom dbát na to, 

aby naše rozdílné kulturní a právní tradice nebyly na překážku svobodě, 

soudnictví ani jednotnému trhu. 

Občané musí justičním systémům důvěřovat. A justiční systémy si musí 

důvěřovat navzájem. Vzájemné uznávání, jako v případě evropského 

zatykače nebo výkonů rozhodnutí soudů z jiného členského státu, bude 

fungovat jen tehdy, bude-li panovat nezbytná důvěra.  

V řadě případů je zapotřebí další koordinace či minimální standardy 

napříč celou Evropskou unií, a to jak v občanském, tak trestním právu. 

Musíme ale také zvýšit povědomí o právních systémech jiných členských 

států. Důvěru hodlám budovat novým úsilím v oblasti vzdělávání 

právníků. Bez toho totiž nástroje, které přijímáme, nebudou používány, 

nebudou uváděny do praxe, nebudou sloužit svému účelu.  

Jsem také přesvědčena o tom, že e-Justice je vynikající nástroj, který 

zlepšuje přístup občanů, podniků a právníků ke spravedlnosti. Ráda 

bych, aby tento nástroj byl ještě více interaktivní. 

Chci se také zasadit o to, aby spotřebitelé nakupovali s důvěrou a nebáli 

se, že se v jiném členském státě nedočkají právní pomoci. Chci posílit 

vymáhání práva tak, aby se malé reklamace daly seskupovat do větších 

případů s větší šancí na úspěch. Chci dále rozvíjet zprostředkování a 

alternativní řešení sporů. Chci se přesvědčit, zda je třeba dalších kroků v 

oblasti hromadných žalob.  

Podobně chci klást mnohem větší důraz na vymáhací pravomoci, aby 

občané nebyli okrádáni. Chci více kontrol v určitých odvětvích a posílení 

spolupráce s členskými státy v oblasti obrany zájmů spotřebitelů.  
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Vážené poslankyně, vážení poslanci, 

před osmi lety jsem se ocitla v českém vězení – jako oběť 

nespravedlnosti. V roce 2006 jsem byla nástroji takzvané spravedlnosti 

křivě a nezákonně obviněna a měsíc držena ve vyšetřovací vazbě. Ptala 

jsem se sama sebe, zda vůbec žiji v civilizované zemi.  Stala jsem se 

obětí justičního omylu. Prošla jsem si všemi možnými emočními stavy: 

od pocitu zavržení v pozici tzv. „korupčnice“, které se lidé ani nepodívají 

do očí. Stala jsem se obětí lapenou v systému, čímsi, co jsem 

nedokázala akceptovat. A tak jsem za spravedlnost začala bojovat. 

Nakonec soudy naštěstí ve všech ohledech prokázaly mou nevinu, ale 

moje děti a já na tuhle zkušenost nikdy nezapomeneme. Proto jsem 

začala studovat právo. Na základě své vlastní zkušenosti chci budovat 

důvěru v naše systémy soudnictví. A proto si přeji spravedlivější 

společnost, kde lidé mají volbu, ochranu a důvěru. Neměli bychom nikdy 

ztrácet víru, že spravedlnost nakonec zvítězí. 

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 

mám to štěstí, že převezmu práci, na kterou mohou být mí předchůdci 

právem hrdí. Zvláštní hold chci vzdát Viviane Redingové, Martine 

Reichertsové a Nevenu Mimicovi, kteří předložili řadu návrhů. 

Přicházím ze světa projektů, lhůt a jejich plnění. Jako ministryně pro 

místní rozvoj jsem vypracovala strategii a konkrétní projekty v České 

republice na deset let dopředu. Nová Komise bude pracovat nově. Plně 

sdílím a podporuji nový přístup, který navrhuje zvolený předseda, a jeho 

politický směr.  Je to přesně ten přístup, kterým se ve své nové roli 

hodlám řídit. Mám v úmyslu vymanit se z tradičního způsobu myšlení a 

pokusím se na portfolio nahlédnout očima zásad, které jsem právě 
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nastínila.  Začnu hledáním co nejlepší cesty ke splnění vytyčeného 

úkolu. Jsem pragmatická. Budu vždy začínat otázkou, zda jsme to my, 

kdo je v nejlepší pozici jednat, a budu připravena na prosazení právní 

úpravy, pokud to bude nutné. 

Jsem zvolenou členkou Parlamentu České republiky. Jsem politička, 

nikoli úřednice. Mám svá hluboká přesvědčení a budu bojovat za to, aby 

se splnila. Nebudeme spolu vždy souhlasit, ale já Vám upřímně slibuji, 

že moje dveře budou vždy otevřené. Toto je jen začátek naší 

spolupráce. Chci slyšet Vaše podněty a budu s Vámi plně spolupracovat.  

Vážené poslankyně, vážení poslanci, 

nemohu zmínit všechny otázky, které na mě čekají v tomto zajímavém 

portfoliu. Máme ale společné cíle a těch společně dosáhneme. Začněme 

nejprve tím, že společně dospějeme k důležitým výsledkům, na které 

občané EU čekají, pokud jde o tato čtyři klíčová témata: 

– reforma našich pravidel ochrany údajů, 

– Úřad evropského veřejného žalobce; 

– návrh „Women on Boards“, 

– nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků. 

Současně deklaruji zájem s Vámi spolupracovat na nové agendě na 

nadcházejících pět let, která propojí všechny tři části portfolia. Pokud se 

nám to podaří, vytvoříme spravedlivější jednotný trh, který prospěje jak 

spotřebitelům, tak podnikům. 

Dovolte mi, abych závěrem zopakovala, oč mi jde: chci, aby lidé měli 

větší možnost volby, větší ochranu a větší důvěru. 
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Děkuji Vám za pozornost. 


