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Synergie, šetření, racionalizace a systematizace – čtyři slova, okolo kterých se točí česká debata 

týkající se počtu ministerstev a jejich efektivity. Odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka 

v lednu tohoto roku a jmenování Karla Havlíčka ministrem dvou resortů znovu vyvolává úvahy, 

zda úřady spojovat či nespojovat. V tomto textu ukážeme, že nápady na slučování 

se v dosavadní historii ČR objevovaly poměrně často, dále probereme problematiku fúzování 

a také porovnáme organizaci moci výkonné ve státech EU. 

Je méně více? 

Slučování resortů má zajistit větší efektivitu řízení – teoreticky. Politická teze o malém levném 

fungujícím státu s moderní a akceschopnou byrokracií tvořenou nezávislým a profesionálním 

úředním aparátem vyplývá z konceptu good governance. Ten byl reakcí na problémy velkých 

korporativních států na konci 70. let 20. století. Ekonomická krize spojená s ropnými šoky 

a neoliberální obrat v USA a Velké Británii rovněž vytyčil nové standardy toho, jak má dobrý 

stát fungovat. 

Zásady jsou poměrně jednoduché: Zákonitost, rovnoprávnost, nestrannost, proporcionalita, 

právní jistota, časová a procesní přiměřenost, participace občanů, úcta k soukromí a všeobecná 

transparentnost (Council of Europe 2007: 6-14). 

K jisté formě debyrokratizace a k racionalizaci státní správy se hlásí všechny české politické 

strany od levice po pravici. Dnes bychom marně hledali relevantní stranu, která by hlasitě 

obhajovala silný a všeobjímající stát, jenž by měl posilovat svoji pozici zřizováním 

ekonomických monopolů, být největším a nejspolehlivějším zaměstnavatelem a také být 

lídrem v sektoru služeb. Veřejné prohlášení, ve kterém by strana požadovala více státních 

úředníků, by se dnes rovnalo politické sebevraždě. Dokonce i KSČM, jakožto prototyp extrémní 

konzervativně-levicové strany, která má s kafkovským byrokratismem bohaté zkušenosti, 

chce snižovat počet úředníků a byrokratickou zátěž (KSČM 2017: 9). Tlak na racionalizaci 

státní správy tak vychází ze všeobecně přijímané myšlenky technokratismu a pravo-levá 

dimenze se projevuje až ve způsobu, jak „debyrokratizaci“ a šetření konkrétně provést. 

Větší tlak na racionalizaci, slučování a snižování stavu úředníků vidíme na pravé straně 

politického spektra na základě jednoduché poučky: Čím více napravo, tím chci menší stát 

a méně úředníků. Postoj Svobodných a ODS k otázce velikosti státu je přeci jen o poznaní 

podobnější než postoj ODS a ČSSD. 

Pravice na slučování ministerstev bazíruje více, jelikož konzervativní ideologie je v této otázce 

jednoznačnější než u levice, která širší stát nechápe jako překážku růstu. Problémem také je, 

že komplexní zlepšování státní správy je v českém narativu zužováno na téma redukce počtu 

úředníků a s tím spojenou redukci počtu ministerstev. Je to pochopitelné, jelikož čísla, o kolik 

osob „zeštíhlíme“ ministerstva, se veřejnosti prezentují lehčeji než mnohem komplexnější 

opatření na profesionalizaci a nezávislost státní správy. Propustit 10 000 úředníků, 

kteří v očích části veřejnosti nic nedělají, bude vždy více atraktivní než zákon o státní službě. 
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Maximální očekávání, minimální výsledky 

Musíme si pokorně přiznat, co by slučování při současném stavu byrokracie v ČR vlastně 

znamenalo. Z laického hlediska dává slučování smysl. Když uděláme ze dvou státních 

organizací jednu, tak jednoduše někde ušetřit musíme. Nicméně realita je v některých 

případech hodně vzdálená očekáváním, a to hlavně ve správní oblasti. 

Předpokládejme, že hypoteticky již došlo ke sloučení ministerstev dopravy a průmyslu. 

Kde objektivně ušetříme: Na platu ministra (jednoho), několika náměstků, tiskového 

mluvčího, možná na části prostředků pro podpůrná oddělení typu sekretariátů a IT, ale to je 

odhadem asi tak vše. Změnily by se názvy na tabulkách jednotlivých budov, hlavičkové papíry 

a zaměstnanecké kartičky, ale ke kýženému masivnímu propouštění a „zeštíhlování“ 

by pravděpodobně nedošlo. A to z jednoduchého důvodu: Všechny byrokratické postupy, 

které jako v 19. století stále vyžadují obrovský počet člověkohodin, jsou v kompetenci úřadů, 

jenž jsou svázány resortními předpisy. A tyto předpisy, které se týkají organizace práce, 

si jsou velmi podobné až identické. Problém české byrokracie není v organizaci a struktuře 

jednotlivých ministerstev, ale v holém faktu, že na každý papír jsou obrazně řečeno potřeba 

čtyři další. Problém tak leží zcela jinde a slučování ho v žádném případě neřeší a ani nevyřeší. 

I často zmiňovaná synergie jednotlivých resortů funguje pouze v případech, kdy se agendy 

skutečně prolínají. Je přirozené, že průmysl a obchod úzce spolupracují s dopravou, 

hlavně v otázce dopravního stavitelství, a ve světě můžeme nalézt příklady, kdy tomu tak je 

i z organizačního hlediska. Např. v Austrálii najdeme federální ministerstvo infrastruktury, 

dopravy a regionálního rozvoje, Německo kombinuje dopravu s digitální infrastrukturou, 

na Tchaj-wanu mají ministerstvo dopravy a telekomunikací. I v České republice ministerstvo 

zdravotnictví často spolupracuje s ministerstvem sociálních věcí v otázkách péče o zdravotně 

postižené či seniory. A jde o zcela přirozenou záležitost. To ale neznamená, že bychom měli 

slučovat. Tímto postupem bychom také mohli dospět k závěru, že jedno omniministerstvo 

by bylo vlastně nejlepší, jelikož vše v podstatě souvisí se vším. 

Navíc je extrémně důležité zachovat vyváženost zájmů, které jednotlivé resorty mají 

a přirozeně hájí. Jednouchý příklad za všechny. Doprava a průmysl jsou na pomyslné jedné 

lodi. Průmysl potřebuje kvalitní infrastrukturu, spolupracuje a podporuje zaměstnavatele 

a z tohoto hlediska jsou zájmy obou ministerstev podobně orientované. Jako mnohem horší 

nápad se jeví spojení ministerstva životního prostředí a zemědělství, tak jak to v novele 

kompetenčního zákona z prosince 2019 navrhli poslanci za STAN (návrh 675/0). Zemědělství 

má odlišné priority než resort životního prostředí. Zájmy zemědělců jsou primárně jiné 

než ochrana krajiny (např. používání hnojiv, herbicidů a celkové zacházení s půdou), 

tudíž v tomto případě by spojení dvou subjektů do jednoho bylo nebezpečné. 

Ale jak si ukážeme níže, ani v tak pomyslně jednoduchém rozměru, jako je slučování 

ministerstev a propuštění úředníků, se činy pravice a levice v České republice zase tolik neliší. 

Vždy zůstalo u plánů – až na ministerstvo informatiky. 
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Historie nápadů a nedotáhnutých opatření 

Česká republika má 14 ministerstev1 už od roku 1998, pokud nepočítáme krátkou existenci 

ministerstva informatiky v letech 2003–2007. Organizační struktura je tak 22 let poměrně 

stabilní i přes množství návrhů, které se za tu dobu vyrojily. 

S prvním slučováním přišla patrně ODS, a to v programovém dokumentu Modrá kniha 

pro Českou republiku z prosince 2004. Plány tehdy opoziční strany vedené Mirkem 

Topolánkem byly poměrně radikální: „Navrhujeme snížit počet ministerstev a dalších 

ústředních orgánů a fondů, snížit počty jejich zaměstnanců (v roce 1998 zde pracovalo 13 tisíc 

lidí, nyní 19 tisíc). Bez náhrady lze zcela zrušit ministerstvo informatiky a vzhledem 

k přesunu kompetencí na kraje i ministerstvo pro místní rozvoj. Po sloučení volá 

ministerstvo školství a ministerstvo kultury, jakož i ministerstvo dopravy 

a ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství a ministerstvo 

životního prostředí a konečně ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce 

a sociálních věcí.“ Navíc koncepce zmiňuje i vytvoření ministerstva hospodářství 

(ODS 2004: 58). S odstupem času víme, že během I. a II. Topolánkovy vlády k žádnému 

sloučení existujících ministerstev nedošlo a zrušeno bylo pouze ministerstvo informatiky. 

A vzhledem k žalostnému stavu e-Governmentu v ČR to nebyl úplně chytrý krok, 

kterým by se ODS nyní všemožně chlubila. 

Na další vlnu návrhů jsme si poté museli počkat do roku 2010, kdy vládu tvořila ODS 

spolu s TOP 09 a Věcmi veřejnými, po rozpadu VV s LIDEM. V té době v ČR vrcholila 

ekonomická krize, která ke slučování přímo vybízela. Konceptů bylo několik. Stranou 

ponecháme poměrně kuriózní požadavek Věcí veřejných, které ve svém volebním programu 

požadovaly sloučení ministerstev vnitra a obrany v superministerstvo bezpečnosti 

(VV 2010: 25). 

V roce 2013 Nečasova vláda představila plán na sloučení ministerstva průmyslu 

a obchodu a ministerstva dopravy do jednoho rezortu, který znovu měl nést jméno 

ministerstvo hospodářství. Očekávanou úsporu dokument bohužel neuvádí, ale celková výše 

úspor po provedení všech racionalizačních opatření měla představovat cca 8,6 miliardy korun 

a mělo dojít ke snížení počtu zaměstnanců o 20 % (Vláda 2013: 3; 14). Karolína Peake také 

plánovala sloučení ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí (Hofrichterová 2012), 

ale už tehdy panovaly pochybnosti o proveditelnosti a vicepremiérka pro boj s korupcí narážela 

na odpor tehdejší ministryně sociálních věcí Ludmily Müllerové (TOP 09). Pád vlády po kauze 

Nagyová všechny plány na sloučení pohřbil. 

O něco radikálnější postoj zastával v té době Jiří Paroubek (LEV 21). Ten v reakci na plány 

Karolíny Peake prosazoval transformaci, která by se co možná nejvíce blížila struktuře unijních 

Rad ministrů, kterých v té době bylo devět. Vláda měla uvažovat o spojení ministerstva 

průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj a o vytvoření silného ministerstva 

hospodářství, namísto spojení ministerstva průmyslu s ministerstvem dopravy (Paroubek 

2012). Je pravda, že pokud jsme pevnou součástí EU a plánujeme v uskupení dále setrvat, 

 
1 Ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany, ministerstvo financí, ministerstvo práce 
a sociálních věcí, ministerstvo vnitra, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, 
ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo kultury, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo 
spravedlnosti. 
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Paroubkův názor dává celkem smysl. Nicméně samotná proveditelnost je velkou neznámou. 

Ostatně tak jako u řady velkých plánů socialistů. 

Téma slučování převzalo po roce 2013 hnutí ANO. Předseda Andrej Babiš ve své publikaci 

O čem sním, když náhodu spím představil vizi 11 ministerstev s tím, že pod nové 

ministerstvo hospodářství by patřila i doprava, veškerá infrastruktura, podnikání 

a pošta. Z ministerstva pro místní rozvoj by se stalo ministerstvo pro veřejné investice, 

ministerstvo životního prostředí by se sloučilo se zemědělstvím a práce a sociální 

věci se zdravotnictvím (Babiš 2017: 134–135). V programu pro volby v roce 2017 

se následně objevuje jen sloučení MŽP s zemědělstvím a transformace MMR na ministerstvo 

veřejného investování a regionálního rozvoje (ANO 2017: 6; 20). Programové prohlášení vlády 

posléze obsahuje jen nevyřčenou transformaci ministerstva pro místní rozvoj (PPV 2018: 33). 

Debatou o slučování, kterou nyní znovu rozproudil Andrej Babiš svým prohlášením: 

„Klidně by místo tří mohlo být jedno“ (E15 2020), tak pokračuje sen pravice o menší vládě, 

který je však stále stejně vzdálený.  V současné době ODS proti slučování principiálně 

nevystupuje, ale předseda Petr Fiala má obavy ohledně proveditelnosti: „Představa, že sloučím 

dvě takto velká ministerstva tím, že tam postavím jednoho člověka, který bude ještě víc 

mluvit, než mluví dosud, ale výsledky nebudou vůbec žádné, to je představa naivní a děsivá, 

to není žádná odpovědná politika.“ (Echo 2020) TOP 09 ústy Miroslava Kalouska 

zase upozornila, že se jedná původně o jejich nápad: „Bylo to na můj podnět. Nešlo by 

ale o prosté sloučení úřadů, kdy jenom pověsíte nové cedule, ale totální restrukturalizaci 

agendy těchto úřadů.“ (Pergler 2020) Pravice tak nekritizuje nápad samotný – 

ale nedostatečnou konceptuální přípravu. Vzhledem ke krátícímu se mandátu současné vlády 

bude debata pravděpodobně pokračovat do dalšího období. 

Přes veškeré debaty a plány tak máme v roce 2020 stejný počet ministerstev jako na konci 

90. let. Slučování tak lze považovat za formu politické rétoriky, která reaguje na všeobecný 

požadavek uskromňování a racionalizace státní správy. Plány jsou často dalekosáhlé, 

nicméně ani jedna vláda od roku 1998 žádné ministerstvo nesloučila. Pouze ODS zrušila jedno 

extra vytvořené.  

Nyní je na místě zodpovědět si poslední otázku: Jak si se současnými 14 ministerstvy stojíme 

v porovnání s Evropou? 

Jak si stojíme? 

Představa, že zdánlivě malá ČR má nesmyslně velký byrokratický aparát, není v porovnání 

s ostatními členy EU úplně pravdivá. Počty ministerstev v jednotlivých zemích EU a ve Velké 

Británii ukazuje graf níže. Graf srovnává unitární, regionální a federální státy EU (a Velké 

Británie), tudíž za ministerstva jsou počítána jen ta na centrální úrovni. Jak je vidět, 

českých 14 resortů je průměrnou hodnotou a rozhodně neplatí, že bohaté a rozvinutější země 

mají méně ministerstev než ty ostatní. Nejvíce resortů v EU má Rumunsko (26) a také bývalý 

člen Velká Británie (25), nejméně Maďarsko (8).  
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Graf 1: Počty ministerstev v jednotlivých zemích EU a ve Velké Británii 

 

Zdroj: Thijs, Hammerschmid, Palaric 2018: 17. 

Pokud srovnáme počty ministerstev a počet obyvatel jednotlivých států, vidíme, že velikost 

vlády a počet ministerstev nekoresponduje s velikostí populace. Chorvatsko se 4 miliony 

obyvatel má 20 resortů, Malta s půl milionem 16 ministerstev a Španělsko s více než 46 miliony 

má méně ministerstev (13) než ČR. 

Počty ministerstev ale neříkají nic o počtech úředníků. Je pravdou, že česká byrokracie je 

opravdu přebujelá, a proto potřebujeme racionalizaci, propouštění a slučování? Odpověď 

na tuto otázku je poměrně těžká, jelikož každý stát považuje za „státního úředníka“ někoho 

jiného. Proto používáme data z komparativní studie Evropské komise (Thijs, Hammerschmid, 

Palaric 2018: 61; viz příloha), která uvádí procentuální podíl zaměstnanců státu v porovnání 

s celkovým počtem pracujících občanů (government employment in % of total labour forces). 
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Graf 2: Procentuální podíl zaměstnanců státu v porovnání s celkovým počtem pracujících 

v jednotlivých zemích EU a ve Velké Británii 

 

Zdroj: vlastní graf; data Thijs, Hammerschmid, Palaric 2018: 61. 

V tomto srovnání si ČR stojí velice dobře. Méně státních zaměstnanců má už jen Slovensko, 

Nizozemsko, Rakousko a Bulharsko. Do tohoto počtu jsou ale započítaní všichni státní 

zaměstnanci, a to i učitelé, vojáci a policisté, tedy lidé, které bychom si pod pojmem „úředník“ 

asi nepředstavili. Každopádně neplatí představa, že by ČR v porovnání s Evropou byla rájem 

státních zaměstnanců, kteří „parazitují“ na soukromém sektoru. 

Zbývá poslední otázka: Jak je česká byrokracie výkonná a důvěryhodná v porovnání 

s ostatními? Data ohledně důvěry (osa x) v níže uvedeném grafu jsou získávána ze šetření 

Eurobarometru (roky 2010 a 2016) a výkonnost státní správy (osa y) je jedním z indikátorů 

(public sector performance indicator) Indexu konkurenceschopnosti (Global Competitiveness 

Index), který každoročně vydává Světová banka (Thijs, Hammerschmid, Palaric 2018: 54–56).  
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Graf 3: Důvěra a výkonnost státní správy v jednotných zemích EU a ve Velké Británii 

 

Zdroj: Thijs, Hammerschmid, Palaric 2018: 56. 

Na první pohled je jasné, že ačkoliv máme průměrný počet ministerstev a poměrně příznivý 

počet státních zaměstnanců v porovnání s ostatními státy EU (a Velkou Británií), česká 

byrokracie naprosto selhává v důvěře i výkonosti. Výkonnostně patří do nepříliš přitažlivé 

skupiny zemí jako je Rumunsko, Maďarsko nebo Španělsko. V oblasti důvěry ČR poráží 

i Slovensko, Portugalsko či Kypr. Česká byrokracie tak patří k tomu horšímu konci EU 

a povzbudit nás nemůže ani skutečnost, že jeden ze zakládajících členů EU (Itálie), je na tom 

ještě hůře. Například Finsko, které má dvojnásobný počet státních úředníků, v obou dimenzích 

zcela exceluje. Úplnými premianty pak jsou nepřekvapivě Nizozemsko a Lucembursko. 
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Závěr 

Česká byrokracie má problém, který nespočívá v počtu a struktuře ministerstev, v počtu 

úředníků ani v počtu státních zaměstnanců. Ze zmíněných dat je evidentní, že česká byrokracie 

je nedostatečně akceschopná, což se následně podepisuje na důvěře občanů v ní. 

V tomto světle je diskuze nad počtem ministerstev a jejich potenciálními synergiemi zcela 

bezpředmětná. V konečném důsledku nezáleží na tom, zda budeme mít 14, 10, nebo třeba 22 

ministerstev. Pokud neprovedeme zcela zásadní změny ve způsobu fungování státní správy, 

pokud nebude celý úřední proces zcela zbaven přebytečných byrokratických úkonů 

a nadměrného „papírování“, pokud nebudou státní instituce alespoň vzdáleně akceschopné 

a efektivní jako soukromé subjekty a pokud nebudou úředníci k občanovi přistupovat 

jako k zákazníkovi, který veřejnou správu platí, potom se nikam neposuneme a stát bude 

nadále spravován, jak vyplývá ze srovnání, na úrovni Bulharska či Itálie. 

Téma slučování ministerstev je v českém prostředí spíše pomyslnou třešničkou na dortu, 

politickou vizí, která se vytahuje před volbami, jednoduše se prezentuje a „chtějí to tak nějak 

všichni“. Ve světle toho, jak funguje český stát a nakolik je pro občany přívětivou institucí, 

bychom ale měli řešit jiné věci než reorganizační přesuny, po kterých se přesunou dvě nebo tři 

instituce do jedné, ale pracovat budou stále stejným způsobem. 
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Příloha 

Příloha 1: Počty zaměstnanců ve veřejné správě v zemích EU a ve Velké Británii 

 

Zdroj: Thijs, Hammerschmid, Palaric 2018: 61. 


