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Vážená paní designovaná komisařko, 

 

S neskrývaným zájmem i napětím jsme sledovaly jak celý nominační proces na českého 

kandidáta / kandidátku na post eurokomisaře / eurokomisařky, reakce české politické 

reprezentace na přidělení resortu spravedlnosti, spotřebitelské politiky a genderové rovnosti, 

tak následně celý průběh slyšení v Evropském parlamentu. Na rozdíl od řady našich politických 

představitelů považujeme totiž přidělený resort za historicky velmi důležitý a významný. Česká 

ženská lobby dlouhodobě usiluje o odstranění nerovností mezi muži a ženami, a proto nás 

přirozeně velmi těší, že právě Česká republika tento v mnoha ohledech klíčový resort získala. 

Dovolte mi proto, abych Vám jménem České ženské lobby upřímně pogratulovala 

k nominaci a zejména úspěšnému obhájení kandidatury na post Komisařky pro spravedlnost, 

ochranu spotřebitele a genderovou rovnost v nové Evropské komisi pod vedením Jean-Clauda 

Junckera.  

I vzhledem k Vašim odpovědím v závěrečné sérii slyšení v Evropském parlamentu věříme, 

že se Vám podaří navázat na průlomovou práci eurokomisařky Viviane Reding, která započala 

některé přínosné aktivity v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace, jakými jsou například 

návrh na zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů v dozorčích radách největších evropských 

podniků, založení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a dosažení legislativních 

úprav v oblasti odstraňování diskriminace. Velmi také oceňujeme, že jste mezi své priority 

zařadila i ratifikaci Istanbulské úmluvy, kterou Česká republika stále ještě ani nepodepsala. 

Nabízíme Vám veškerou naši podporu a spolupráci při Vaší práci v Evropské komisi a 

přejeme Vám mnoho úspěchů. 

 

Se srdečným pozdravem, 

Mgr. Jana Chržová, v.r. 

předsedkyně České ženské lobby 
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