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Předmět: Zasahování předsedkyně Komise do chorvatských voleb – porušení kodexu chování 
členů Komise

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová se v pátek 3. července v souvislosti s nedávnými 
vnitrostátními volbami objevila v propagačním videu chorvatské politické strany  Hrvatska 
demokratska zajednica (HDZ). Video ji zobrazuje na chodbě budovy Komise, jak pronáší slogan  
Sigurna Hrvatska („Bezpečné Chorvatsko“), zatímco se na obrazovce objeví oficiální název její 
funkce.

Toto vystoupení vyvolalo v EU rozhořčení vzhledem k tomu, že předsedkyně Komise musí být 
nestranná. Čl. 9 odst. 3 kodexu chování členů Evropské komise stanovuje, že „členové se zdrží 
veřejných prohlášení a vystoupení jménem politické strany či organizace sociálních partnerů, jíž jsou 
členy“.

Komise vyjádřila nad tímto incidentem lítost, zlehčuje však jeho důsledky. Připustila sice, že došlo k 
technickým chybám, 1 troufale však uvedla, že šlo „o druh věcí, které musí být povolené“ 2 , čímž 
nepřímo popřela, že došlo k porušení kodexu chování.

1. Jak hodnotí Komise se zvláštním ohledem na kodex chování a zásadu neutrality vystoupení své 
předsedkyně ve výše zmíněném videu vytvořeném v rámci politické kampaně?

2. Vytvořily video útvary Komise?

3. Bude se Komise držet stranou při budoucích volbách v členských státech a bude přísně 
dodržovat povinnost být neutrální?

4. Jaké důsledky bude mít incident pro předsedkyni Komise s ohledem na to, že porušila kodex 
chování?

1  Euobserver , „Commission chief under fire for Croatia campaign video“ („Šéfka Komise čelí kritice za účast v 
předvolebním videu chorvatské politické strany“), 7. července 2020, 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune ,„EU top official criticized for breaching code of conduct“ („Vrchní představitelka EU kritizována 
za porušení kodexu chování“), 6. července 2020, https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-
breaching-code-of-conduct/571640452/


