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Shrnutí
Slučování ministerstev
Práce představuje výsledky srovnání situace v členských státech EU a ve Spojeném království
z hlediska rozložení agend mezi jednotlivá ministerstva. Cílem práce je identifikovat země,
ve kterých došlo ke spojení agend 1) zemědělství a ochrany životního prostředí, 2) průmyslu,
obchodu a dopravy a 3) sociálních věcí, práce a zdravotnictví pod správu jednoho ministerstva.
Pokud bylo takovéto řešení zvoleno, práce ve vybraných případech přináší informace, které jsou
dostupné o tom, jaký byl kontext případně i výsledky spojení agend. Dále práce nabízí vhled
do zkušeností ve Spojeném království, kde jsou reorganizace ministerstev poměrně časté.
Klíčová slova: ministerstva; sloučení; zemědělství; životní prostředí; práce; zdravotnictví; sociální
zabezpečení; doprava; průmysl; obchod
Mergers of ministries
The paper presents the results of a comparison of the situation in the EU Member States and the
United Kingdom in terms of the distribution of agendas among individual ministries. The paper
aims to identify countries where the agendas of 1) agriculture and environmental protection, 2)
industry, trade and transport and 3) social affairs, labour and health care are managed under the
administration of one ministry. If such a solution was chosen, the paper in selected cases provides
available information on the context, respectively results of the merging of the agendas.
Moreover, the paper provides insight into experience of the UK where reorganisations of
departments are relatively common.
Keywords: ministries; merger; agriculture; environment; work; health; social affairs; transport;
industry; trade
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Shrnutí poznatků
S ohledem na opakování se debaty o možnosti slučování ministerstev v České republice si vytýká
tato práce za cíl přinést do debaty nové poznatky pomocí komparace toho, jak je nastaveno
rozdělení kompetencí mezi ministerstvy v zemích EU a ve Spojeném království. Práce se zaměřuje
na spojení, o kterých se nejvíce vedou či vedly debaty na české půdě, tj. práce se zaměřuje
na spojení agend:
1) zemědělství a ochrany životního prostředí,
2) průmyslu, obchodu a dopravy a
3) sociálních věcí, práce a zdravotnictví.
Práce si klade za úkol popsat:
 jaké úvahy či informace vedly k rozhodnutí sloučit ministerstva nebo jejich jednotlivé
agendy,
 kroky provedené v rámci reorganizace a její řízení,
 případně zda proběhlo následné vyhodnocení účinků a efektivity tohoto kroku.
Cílem práce je rozšířit základnu znalostí o této problematice v České republice o zahraniční
zkušenosti a zároveň identifikovat země, které těmito zkušenostmi disponují.
Iniciativa vedoucí ke slučování ministerstev byla ve zkoumaných případech založena buď na:
 politických argumentech (zdůraznění priorit vlády, snaha zlepšit správu agendy nebo zcela
změnit její uchopení, rozdělení agend dle výsledků vyjednávání koalice mezi politickými
stranami ve vládě) nebo
 ekonomických argumentech (snaha zvýšit efektivitu a snížit náklady, argumentace
získáním úspor z rozsahu).
Ačkoli o důvodech rozhodnutí sloučit konkrétní ministerstva jsou k dispozici pouze kusé informace,
bylo zaznamenáno, že ve zkoumaných případech hrály roli výše popsané důvody:
 Vnímání, že agenda není ze strany ministerstva řádně spravována, bylo jedním z hlavních
faktorů, které vedly ke slučování agend zemědělství a životního prostředí na Slovensku a
ve Spojeném království.
 Ve Spojeném království hrála roli také snaha o změnu přístupu k agendě, která měla
spočívat ve snaze opustit sektorové chápání problematiky a posunout se k průřezovému
přístupu k ochraně životního prostředí.
 Potřeba vhodného rozdělení agend dle výsledků vyjednávání koalice mezi politickými
stranami ve vládě vedla k vytvoření systému vedení jednoho ministerstva dvěma ministry
v Estonsku.
 Primárně ekonomické argumenty, tedy snaha zvýšit efektivitu a snížit náklady, hrály roli při
reorganizaci ministerstev v Maďarsku a při vytvoření Ministerstva ekonomiky a
komunikace v Estonsku.
O slučování ministerstev se dá hovořit i v kontextu protikladu mezi převzetím (takeover) a
fúzí/sloučením (merger), což jsou výrazy známé z oblasti obchodního práva.1 I při slučování
ministerstev mohou důvody i výsledky sloučení korespondovat buď s převzetím, tj. s určitým
potlačením funkce převzatého subjektu a převahou přebírajícího, nebo naopak mohou vyústit
ve skutečné propojení funkcí obou původních subjektů.

1

Merger vs. Takeover: What's the Difference?, Investopedia. [online]. [cit. 2020-01-13]. Dostupné z:
https://www.investopedia.com/ask/answers/05/mergervstakeover.asp
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Z analýzy spojení agend ministerstev v zahraničí vyplynulo, že:
 čisté spojení většiny jmenovaných agend je poměrně ojedinělé
o Spojení agend zemědělství a ochrany životního prostředí bylo zaznamenáno pouze
na Kypru.
o Spojení většiny agend týkajících se průmyslu, obchodu a dopravy pod vedení jednoho
ministerstva bylo zaznamenáno v Maďarsku a Estonsku.
o Spojení agend sociálních věcí, práce a zdravotnictví pod jedno ministerstvo bylo
zaznamenáno pouze v Estonsku.
 nepoměrně častější je situace, kdy kromě ministerstva, které pokrývá většinu sledovaných
agend, existuje i druhé ministerstvo, které spravuje zbývající část agendy.
o Pro ilustraci, v případě spojení agend spadajících pod české Ministerstvo práce a
sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví bylo zjištěno, že toto spojení není zcela
ojedinělé, nicméně často je z kompetencí tohoto ministerstva vyňata agenda práce,
kterou spravuje jiné ministerstvo.
Britská zkušenost se slučováním nebo reorganizací ministerstev
Ve Spojeném království je uspořádání kabinetu plně v rukou předsedy vlády. Ke změně předseda
vlády nepotřebuje v řadě případů dokonce ani souhlas vlády či Parlamentu. Výjimkou jsou případy,
kdy je třeba schválení příkazu k převedení funkcí (transfer of functions order) nebo je třeba změnit
legislativu, například proto, že existující zákony odkazují na konkrétní ministerstvo.2 Změny
v rozložení agend nebo rozsáhlá přetváření systému ministerstev nebyly v nedávné historii UK
ničím neobvyklým.3 Díky častým změnám byl ke konci tohoto desetiletí dokonce i založen na Úřadu
vlády tým, jehož úkolem je poskytovat pomoc při budoucích restrukturalizacích.4 Z tohoto důvodu
právě ve Spojeném království vzniklo několik veřejně dostupných prací, které se tématem zabývají
a ze kterých je možné čerpat zkušenosti.
Ve Spojeném království vzniklo dokonce i doporučení pro státní úředníky, kteří mají reorganizaci
na starosti, jak plánovat a provést změny agend ministerstev nazvaný Machinery of Government
Guidance5 (první verze pokynů vyšla v reakci na změny po volbách v roce 2010, druhá byla vydána
v roce 2015). V souhrnu jsou klíčovými kroky:
 jmenování stálého tajemníka (nejvíce seniorního státního úředníka na ministerstvu),
 navržení textu příkazu k převedení funkcí (jde o legislativní nástroj, který má být předložen
Parlamentu, přičemž návrh je schválen, pokud se Parlament nevyjádří proti) a
 zhodnocení hlavních finančních principů včetně alokace výdajových rozpočtů.6

2

DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma. Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of
government: Institute for Government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf, s. 2
3
Merging of Ministries, United Kingdom, ECPRD, Odpověď č. 4367, 7. 4. 2020
4
DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma. Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of
government, Institute for Government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf, s. 19
5
Machinery of Government Guidance: Cabinet Office. [online]. October 2015 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/543355/2016_
07_29_machinery_of_government_guidance.pdf
6
Merging of Ministries, United Kingdom, ECPRD, Odpověď č. 4367, 7. 4. 2020
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Níže je vyobrazen diagram7 v anglickém jazyce obsahující souhrn klíčových kroků spojených
s procesem vytvoření nebo spojování ministerstev.

Kromě doporučení týkajících se organizace přeměny, obsahuje publikace i souhrn zkušeností
z předchozích změn:
 „Plánování musí do svých úvah zahrnout komunikaci (se zaměstnanci, vnějšími partnery,
Parlamentem a ostatními), IT, personalistiku, finance, právní otázky, majetek, informační
řízení, branding, stejně tak jako strategické cíle, které mají být změnou dosaženy. Dobré a
včasné plánování může zabránit vzniku problémů v dlouhodobém horizontu.
 Seniorní lídři potřebují zvážit, jak zapojit pověřené úředníky a potřebují věnovat pozornost
praktickým, technickým a logistickým záležitostem, spolu se strategickými cíli politiky.
 Jak v importovaném, tak exportovaném ministerstvu, jsou zaměstnanci postiženi
nejistotou a změnami. Dále je důležité identifikovat a uznat potenciální rozdíly ve vnitřních
kulturách organizací.
 Rozhovory o finančním zajištění by měly být strukturovány, aby umožňovaly efektivní
rozhodování.“8 Ideálně by měla mezi dotčenými organizacemi existovat shoda na přesunu
prostředků. Případně není-li taková shoda, měl by existovat plán na řešení finančního
zajištění vznikající organizace.

7

Machinery of Government Guidance: Cabinet Office. [online]. October 2015 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/543355/2016_
07_29_machinery_of_government_guidance.pdf, s. 4
8
Machinery of Government Guidance: Cabinet Office. [online]. October 2015 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/543355/2016_
07_29_machinery_of_government_guidance.pdf, s. 2 - 3
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Centrální organizace, například vhodné sekce Úřadu vlády, mohou hrát významnou roli při
plánování změn svojí asistencí, zprostředkováním komunikace mezi dotčenými
organizacemi či expertízou.

Think-tank Institute for Government vydal několik prací o restrukturalizaci respektive slučování
ministerstev. Nejnovější z nich je analýza nazvaná Vytváření a demontáž ministerstev: Jak naložit
dobře se změnami mašinerie vládnutí (Creating and dismantling government departments: How
to handle machinery of government changes well).9 Práce se částečně věnuje i vyčíslení
počátečních i nepřímých nákladů spojených s vytvořením nového ministerstva. Dle závěrů
Národního auditního úřadu (National Audit Office) se průměrná výše přímých nákladů vyšplhala
na 15 milionů £, a to v 90 % případů reorganizací ministerstev a jim podřízených organizací,
ke kterým došlo ve Spojeném království v letech 2005 – 2009.10 Přímé náklady spočívaly například
v:
 získání nových prostor a jejich přizpůsobení potřebám zaměstnanců,
 integraci IT a HR systémů,
 vytvoření a implementaci brandingu nové organizace nebo
 v potřebě sjednotit platové hladiny zaměstnanců slučovaných organizací.
Dle analýzy je však třeba zohlednit i další méně viditelné nepřímé náklady spojené například s:
 snížením produktivity úředníků v souvislosti s přizpůsobováním se na novou organizaci
práce a potřebou zorientovat se v nových cílech a úkolech,
 postupnou integrací struktur obou původních celků,
 případným zhoršením morálky pracovníků a s tím zhoršenou produktivitou práce,
především byla-li reorganizace špatně organizovaná nebo komunikovaná,
 snížením produktivity s ohledem na skutečnost, že kapacita úředníků a vedení se využívá
na řešení organizačních otázek a implementaci přeměny, nikoli na běžnou náplň práce.11
V případě Spojeného království reorganizace komplikovala i skutečnost, že dle stanoviska
Ministerstva financí jsou změny z hlediska nákladů neutrální a ministerstva by měla náklady
reorganizace pokrývat ze svých rozpočtů, což vede k tomu, že nově vzniklá ministerstva kromě
organizačních otázek bojují i s potřebou zajistit si financování.12 Autoři analýzy se k častým
změnám organizace práce ministerstev stavěli spíše kriticky a argumentovali tím, že „vytvoření
nového ministerstva může být užitečné při zaměření se na témata s vysokou prioritou nebo
na sblížení příbuzných oblastí politik. Většina změn je však uspěchaných či ukvapených, buď
za účelem vyslání politického signálu, nebo odměnění spojenců. Tyto změny mohou skončit
vytvořením zmatků a hádek o zřízení nové organizace, které odvádějí pozornost od problému,
který vláda chtěla vyřešit.“13

9

DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma. Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of
government, Institute for Government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf
10
Ibid, s. 10ꓼ Comptroller and Auditor General, Reorganising Central Government: National Audit Office. [online].
2010 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: www.nao.org.uk/report/reorganising-central-government
11
Autoři práce přiznali, že nepřímé náklady nelze přesně vyčíslit, nicméně dle jejich modelu může 20 % pracovní síly
trpět 20% snížením produktivity práce po dobu 10 měsíců, což by mělo za následek celkově 4% snížení produktivity
práce. Odhad byl založen na výzkumu, dle kterého byla pětina zaměstnanců od změn odpojena a byla vůči nim
rezistentní bez ohledu na to, jak dobře byl proces řízen. Ibid, s. 11 - 12
12
Ibid, s. 19
13
Publications: Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of government changes
well, Institute for Government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/creating-dismantling-government-departments
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Think-tank Institute for Government vydal k tématu i další práce:
 Reshaping government: Strengthening Whitehall’s top-level structures and processes14
 Making and Breaking Whitehall departments: A guide to machinery of government
changes.15
Dle analýzy vydané think-tankem Institute for Government byly nejčastějšími důvody
pro reorganizaci ministerstev v UK snahy:
a) posílit zaměření se na specifické téma,
b) sblížit propojené nebo blízké oblasti politiky a
c) zlepšit operační plnění úkolů ministerstvy.
Roli dle analýzy mohla hrát i snaha vyslat politický signál, politikaření či snaha odměnit spojence
nebo potřeba řídit počet členů kabinetu.16
Zde je na místě dodat, že žádný předpis nestanovuje povinnost přezkoumávat, zda spojení přineslo
sledované výsledky. Premiér není povinen se za své rozhodnutí nikomu zodpovídat, neboť jde
o politické rozhodnutí. Přesto, jak vyplývá z příkladu spojení ministerstev životního prostředí a
zemědělství ve Spojeném království, který je uveden níže, kroky vlády jsou pod drobnohledem
opozice a výborů Parlamentu, které neváhají vyjádřit kritiku. Zároveň dle odpovědi na dotaz skrze
Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci, Úřad vlády a především Národní
auditní úřad (National Audit Office) efektivitu nových ministerstev sledují. Příklady reorganizací,
kterým předcházela formální vládní analýza, byly doposud ve Spojeném království vzácné
(výjimkou bylo pečlivě zvážené a připravované spojení agend do Ministerstva práce a penzí).17

Sloučení Ministerstva zemědělství a životního prostředí
Níže jsou představeny srovnávací tabulky, ze kterých vyplývá, jak jsou v členských státech EU
rozděleny sledované kompetence zemědělství a životního prostředí mezi jednotlivými
ministerstvy. Mezi agendy sledované ve vybraných zemích patřilo vodní hospodářství, ochrana
ovzduší, vody a půdy, lesní hospodářství, rostlinná a živočišná produkce včetně dobrých podmínek
zvířat, hospodaření v lesích, ochrana vymezených chráněných území, problematika potravin,
veterinárních pravidel a kontroly, odpadové hospodářství či ekologická a klimatická politika.
V současnosti je Kypr se svým Ministerstvem zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí
jediným členským státem, ve kterém jsou téměř všechny agendy týkající se ochrany životního
prostředí a zemědělství řízeny plně jedním ministerstvem. V řadě členských států existuje
ministerstvo zabývající se jak agendou ochrany životního prostředí, tak i zemědělstvím, nicméně

14

GASH, Tom. Reshaping government: Strengthening Whitehall’s top-level structures and processes: Institute for
Government. [online]. 2015 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Reshaping-Government-final.pdf
15
WHITE, Anne. DUNLEAVY, Patrick. Making and Breaking Whitehall departments: A guide to machinery of
government changes, Institute for Government. [online]. 2010 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z:
www.instituteforgovernment.org.uk/publications/making-and-breaking-whitehall-departments
16
DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma. Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of
government: Institute for Government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf, s. 4 - 9
17
Merging of Ministries, United Kingdom, ECPRD, Odpověď č. 4367, 7. 4. 2020ꓼ DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma.
Creating and dismantling government departments: How to handle machinery of Government, Institute for g
government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf, s. 7
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dále existuje i další ministerstvo zabývající se alespoň z marginální části agendou spojenou
s ochranou životního prostředí:
Dánsko

Ministerstvo klimatu, energetiky a veřejných služeb
Ministerstvo životního prostředí a potravin (součástí je i agenda zemědělství)

Kypr

Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí

Malta

Ministerstvo pro životní prostředí, udržitelný rozvoj a klimatickou změnu
(součástí je i agenda zemědělství)
V zemi existuje i Ministerstvo pro energetiku a vodní management, které
částečně vykonává funkce, které v České republice tradičně přisuzujeme
ministerstvům životního prostředí a zemědělství

Maďarsko

V Maďarsku existovalo samostatné Ministerstvo životního prostředí do roku
2010, kdy bylo spojeno s Ministerstvem zemědělství v nově vzniklé Ministerstvo
rozvoje venkova.18 Následně bylo ministerstvo přejmenováno na Ministerstvo
zemědělství (Agrárminisztérium).19
Ministerstvo pro inovace a technologie se v rámci jedné ze svých sekcí zaměřuje
i na problematiku klimatické změny, energetiky, životního prostředí a
udržitelnosti.20

Nizozemsko

Ministerstvo pro ekonomické záležitosti a klimatickou politiku (ministerstvo má
v gesci problematiku cirkulární ekonomiky, klimatické změny nebo obnovitelných
zdrojů)
Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin má v gesci kromě
zemědělství i problematiku přírody a biodiverzity
Ministerstvo pro infrastrukturu a vodní management

Spojené
království

Ministerstvo životního prostředí, potravin a záležitostí venkova
Ministerstvo podnikání, energetiky a průmyslové strategie se v rámci své agendy
zabývá i bojem proti klimatické změně21

Nově se objevují ministerstva, jejichž agenda zahrnuje i postup proti klimatické změně. V tomto
novém fenoménu hraje zřejmě roli významnost toho tématu, jeho prioritizace ze strany veřejnosti,
vlády a mezinárodních organizací. Za těmito změnami není snaha o slučování agend zemědělství a
ochrany životního prostředí.

18 18

Agricultural Biotechnology Annual - Hungary 2012: Global Agricultural Information Network [online]. [cit. 202001-13]. Dostupné z:
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Agricultural%20Biotechnolo
gy%20Annual_Budapest_Hungary_10-5-2012.pdf, s. 4
19
Agrárminisztérium, wikipédia. [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A1rminiszt%C3%A9rium
20
Innovációs és Technológiai Minisztérium - Helyettes államtitkárok (Ministerstvo inovací a technologií - státní
tajemníci): Kományzat [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-estechnologiai-miniszterium/helyettes-allamtitkarok
21
Department for Business, Energy & Industrial Strategy, gov.uk. [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-business-energy-and-industrial-strategy
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Kypr
Kyperské Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí (Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) se věnuje agendě rozvoje venkova (ta zahrnuje i
zemědělství), moře a rybářství, lesů, vodních zdrojů, dobrých životních podmínek zvířat, geologie
a těžby, meteorologie a životního prostředí. Zároveň je mu podřízeno několik agentur. Dle
oficiálních webových stránek ministerstva je jeho misí „podporovat udržitelný rozvoj zemědělství
a rybářství při současném přispění k ochraně životního prostředí a udržitelnému řízení jak
životního prostředí, tak i kyperských přírodních zdrojů.“22
Ministerstvo zemědělství a přírodních zdrojů vzniklo v návaznosti na získání nezávislosti v roce
1960, nicméně některé jeho součásti měly svůj předobraz již v koloniální éře. V roce 1993 bylo
ministerstvo přejmenováno na Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí.
Z archivu webových stránek ministerstva, který sahá nejdále do roku 2012, vyplývá, že obdobné
agendě jako dnes se ministerstvo věnovalo již tehdy.23 Určitý přesah do agendy ochrany životního
prostředí má i Ministerstvo energetiky, obchodu a průmyslu, které se v oblasti energetiky zabývá
i obnovitelnými zdroji energie, úsporami energie nebo cirkulární ekonomikou.24
Spojené království
V roce 1997 nově zvolená labouristická strana spojila Ministerstvo životního prostředí a dopravy
do nového Ministerstva životního prostředí, dopravy a regionů (DETR). Následně v roce 2001 byla
agenda životního prostředí přesunuta z tohoto ministerstva a došlo ke spojení agendy Ministerstva
zemědělství, rybářství a potravin (MAFF - Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) a ochrany
životního prostředí do nového Ministerstva životního prostředí, potravin a záležitostí venkova
(DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs). Druhé z ministerstev bylo
přejmenováno na Ministerstvo dopravy, samospráv a regionů (DTLR), přičemž následně byla
agenda místní a regionální správy přesunuta novému úřadu.25 Spojení agend bylo jedním z bodů
předvolebního manifestu Labour Party.26 Spojením měla být docílena obnova venkovských oblastí.
Dále bylo zdůrazněno, že nezávislý a široký přístup k problematice je důležitý pro rozvoj strategické
a dlouhodobě pojaté politiky. Účelem změny z pohledu Labour Party, která změnu prosadila, měl
být posun k průřezovému přístupu k problematice, která pokrývá více sektorů. Změna byla určitou
odpovědí na otázku, zda je na začátku tisíciletí správné vést ministerstva sektorovým způsobem.
Bylo uznáno, že udržitelný rozvoj venkova a ochrana přírody jsou úzce propojené a spojujícím

22

Ministry of Agriculture, Rural development and the Environment: Mission. [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z:
http://moa.gov.cy/ministry/mission/?lang=en
23
Ministry of Agriculture, Natural resources and the Environment: Mission: Webarchive. [online]. 2012 [cit. 2020-0520]. Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20120501212632/http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/page01_gr/page01_gr
?OpenDocument
24
Ministry of Energy, Commerce and Industry: Energy service: Policy Areas. [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
25
BRETON, A. Environmental Governance and Decentralisation, Edward Elgar Publishing. [online]. 2008 [cit. 202002-27]. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=zi4trDFXvzoC&pg=PA586&lpg=PA586&dq=Ministry+of+Agriculture,+Fisheries+an
d+Food+(MAFF)+Department+of+Environment,+Transport+and+the+Regions+reason+of+merge&source=bl&ots=K6
QSw7XF4L&sig=ACfU3U3k7E58rjNtQLsGubfTlQ5k8Bbyzw&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjYjKt3O7nAhWC_KQKHd0GDvkQ6AEwAnoECAUQAQ#v=onepage&q=Ministry%20of%20Agriculture%2C%20Fisheries%
20and%20Food%20(MAFF)%20Department%20of%20Environment%2C%20Transport%20and%20the%20Regions%2
0reason%20of%20merge&f=false, s. 586
26
2001 Labour Party General Election Manifesto, Labour Party. [online]. 2001 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
http://www.labour-party.org.uk/manifestos/2001/2001-labour-manifesto.shtml
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prvkem obou agend by mělo být docílení udržitelného rozvoje a udržitelného zemědělství.27 Cílem
vlády byla snaha o změnu přístupu ve prospěch zavedení systému environmentálního
managementu.
K otázce sloučení je na místě připomenout kontext změn, neboť ke sloučení došlo v době, kdy
Velká Británie stále bojovala s řadou nemocí zvířat.28 V kontextu voleb do Parlamentu v roce 2001
hrála roli především slintavka a kulhavka a okrajově i prasečí chřipka, nicméně tehdy doznívaly také
problémy s nemocí šílených krav.29 Ministerstvo zemědělství bylo v době, kdy ke spojení došlo,
kritizováno, že situaci týkající se šíření nemocí zvířat nezvládlo, což nepochybně ovlivnilo kroky
vlády.30 Práce Ministerstva zemědělství byla dále vnímána negativně díky sdílenému přesvědčení,
že má blízko k zemědělské lobby.31
V červenci 2002 proběhla na půdě dolní komory britského Parlamentu schůzka výboru pro životní
prostředí, potraviny a záležitosti venkova, na které byly s časovým odstupem hodnoceny výsledky
již proběhlého spojení ministerstev. Na schůzku byl pozván Brian Bender, který měl spojení agend
na starost. Cílem koordinátora spojení bylo dle jeho slov zajistit, že nedojde k převzetí (takeover),
ale ke spojení (merger), kdy budou funkce předány do neutrálních rukou. Během jednání výboru
zaznělo hodnocení, že do chvíle, než došlo ke spojení agend pod jedno ministerstvo, byla míra
konzultace mezi dvěma ministerstvy nízká stejně jako propojení agend.32 Za slabinu spojení
ministerstev bylo na výboru mimo jiné označeno zpřetrhání kontinuity, kdy ministerstvo začalo
fungovat jako nepopsaný list papíru.33 Brian Bender na jednání výboru a v doprovodných
reportech přiznal, že slučování ministerstev probíhalo za složitých podmínek a improvizovaně.34
Dále nicméně mluvil i o pokrocích, synergiích a snaze upřednostňovat výsledky před pohledem
27

Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm, bod 2; Minutes of Evidence
- Examination of Witnesses, Select Committee on Environment, Food and Rural Affairs [online]. [cit. 2020-03-05].
Dostupné z: https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/991/99103.htm, bod 6
28
Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm, bod 2, 6
29
'Mad cow disease': What is BSE?: BBC [online]. 2018 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk45906585; 2001 Labour Party General Election Manifesto, Labour Party. [online]. 2001 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
http://www.labour-party.org.uk/manifestos/2001/2001-labour-manifesto.shtml
30
Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm; The Departamental Annual
Report 2002, House of Commons – Environment, Food and Rural Affairs. [online]. 2002 [cit. 2020-03-05]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/969.pdf, s. 6
31
Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm, bod 2
32
BONN, A. ALLOTT, T. HUBACEK, K. STEWART, J. Drivers of Environmental Change in Uplands, Routledge, 2009.
[online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://books.google.cz/books?id=tij5UeqSTgwC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=REASON+OF+Ministry+of+Agriculture,+F
isheries+and+Food+(MAFF)+Department+of+Environment,+Transport+and+the+Regions+reason+of+merge&source
=bl&ots=W4ZgEvNshM&sig=ACfU3U3g8xVtSTOTFt3fZCBpVkH4ZLRKBg&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwja6ML35e7nAhU
E6qQKHSS6BAMQ6AEwC3oECA0QAQ#v=onepage&q=REASON%20OF%20Ministry%20of%20Agriculture%2C%20Fish
eries%20and%20Food%20(MAFF)%20Department%20of%20Environment%2C%20Transport%20and%20the%20Regi
ons%20reason%20of%20merge&f=false, s. 59 a násl.
33
Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm, bod 15
34
Ibid, bod 1
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vnitřní struktury. V rámci hodnocení změny se ozývaly i názory, že v daném prostředí ministerstva
je velmi složité přijímat rozhodnutí nebo určit, kdo je za určité rozhodnutí odpovědný.
Ministerstvo nadále po spojení vykonávalo stejné funkce, ale jejich rámec se změnil.35 Spojení
agend pod jedno ministerstvo kromě koordinátora Briana Bendera řídila i řídicí rada (Management
Board), která byla částečně složená z osob z ministerstva zemědělství (6 osob), osob působících
v oblasti agendy ochrany životního prostředí (2 osoby) a z osob z jiného prostředí (3 osoby, z nichž
jedna byla ze státního zastupitelství a další působila jako vědecký poradce a působila v univerzitním
prostředí).
Zde je na místě dodat, že Ministerstvo životního prostředí, potravin a záležitostí venkova
v současnosti nespravuje celou agendu ochrany životního prostředí. Část agendy mělo na starosti
Ministerstvo podnikání, podniků a regulatorní reformy. Od roku 2008 byla Ministerstvu životního
prostředí, potravin a záležitostí venkova odňata část agendy týkající se klimatických změn, kterou
nově zastřešovalo Ministerstvo pro energetiku a klimatickou změnu.36 Za touto změnou stála
snaha zlepšit spolupráci v těchto propojených oblastech a myšlenka, že změna přinutí vyřešit
napětí mezi cíli obou politik již na úrovni ministerstva, nikoli na vládní úrovni. Druhá z myšlenek
byla předmětem kritiky, neboť rozhodnutí v oblastech energetiky a klimatické změny mají vliv
na celou vládu, ale díky internalizaci debaty v rámci ministerstva mají ostatní členové vlády menší
možnost debatu ovlivnit.37 V současné vládě Borise Johnsona se bojem proti klimatické změně
v rámci své agendy zabývá Ministerstvo podnikání, energetiky a průmyslové strategie.38
Příklady spojení agend zemědělství a ochrany životního prostředí pod vedení jednoho ministerstva
zaznamenané v minulosti
V minulosti existovalo ministerstvo spojující agendy Ministerstva zemědělství a životního prostředí
i u našich sousedů. Konkrétně v Rakousku existovalo takovéto ministerstvo v letech 2000 - 2020 a
na Slovensku od července do října 2010.
Rakousko
V Rakousku došlo ke spojení ministerstev zemědělství a životního prostředí v roce 2000 pod nově
vytvořené Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a řízení vodních zdrojů.39 V roce
2018 se kompetence tohoto ministerstva rozšířila o turismus, energetiku a hornictví. V reakci na to
bylo ministerstvo přejmenováno na Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a cestovní ruch
(Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus).
Situace se změnila s novou koalicí Sebastiana Kurze, kterou jeho lidová strana uzavřela se
Zelenými. V nové vládě bylo vytvořeno Ministerstvo pro klimatickou akci, životní prostředí,
35

Minutes of Evidence - Examination of Witnesses Mr Brian Bender: Committee on Environment, Food and Rural
Affairs [online]. 2002 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/969/2061903.htm
36
Annual Report and Resource Accounts 2008-09, Department of Energy and Climate change. [online]. [cit. 2020-0227]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248325/0452.
pdf, s. 5
37
DURRANT, Tim. TETLOW, Gemma. Creating and dismantling government departments: How to handle machinery
of government, Institute for government. [online]. 2019 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z:
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/creating-and-dismantling-governmentdepartments.pdf, s. 5
38
Department for Business, Energy & Industrial Strategy, gov.uk. [online]. [cit. 2020-02-27].
https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-business-energy-and-industrial-strategy
39
History of the Ministry, Federal Ministry for Sustainability and Tourism. [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z
https://www.bmnt.gv.at/english/ministry/History-of-the-Ministry/History-of-the-Ministry.html
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energetiku, mobilitu, inovace a technologie a samostatné Ministerstvo pro zemědělství, regiony
a turismus.40 Tím došlo po mnoha letech k oddělení agend zemědělství a životního prostředí, které
byly dříve řízeny z jednoho ministerstva. Nové uspořádání nabylo účinnosti dne 29. ledna 2020,
kdy nabyl účinnosti dodatek k zákonu o spolkových ministerstvech (Bundesministeriengesetz).41
Slovensko
Ke sloučení Ministerstev zemědělství a životního prostředí došlo na Slovensku v období od 1.
července do 1. listopadu 2010. K redukci počtu ministerstev došlo ke konci funkčního období první
vlády Roberta Fica. Premiér oznámil záměr snížit počet ministerstev již v roce 2009. Podle odhadů
Ficovy vlády mělo dojít k úspoře od 11,6 do 13,3 miliónů eur ročně42, a to díky spárování čtyř
ministerstev. Kromě zmiňovaného sloučení mělo dojít i ke sloučení Ministerstev výstavby a
regionálního rozvoje s novým Ministerstvem hospodářství a výstavby.43 Dle předpokladů mělo
úspory zajistit zrušení duplicitních úřednických míst. Úspory měly kompenzovat snížení příjmů
státu spojené se slíbeným snížením spotřební daně z nafty. Pokles daně přislíbil předseda vlády
Robert Fico nákladním dopravcům, kteří v roce 2010 protestovali proti spuštění nového systému
elektronického mýta.
Snahy o sloučení příslušného rezortu dávali environmentalisté a ochránci životního prostředí
do souvislosti s tendencí, která započala už koncem samostatnosti výboru pro životní prostředí
v Národní radě, kdy byl po parlamentních volbách nově v červenci 2006 ustaven společný výbor
Národní rady pro zemědělství, životní prostředí a ochranu přírody.44
Ihned poté, co se po parlamentních volbách v červnu 2010 ujala moci koalice vedená premiérkou
Ivetou Radičovou, došlo k přijetí zákona, který měl za cíl obnovit samostatné Ministerstvo
životního prostředí. Bylo dokonce i přehlasováno veto prezidenta Gašparoviče, které zdrželo
znovuobnovení ministerstva až na listopad.45 Dle důvodové zprávy k zákonu, který měl za cíl
obnovit ministerstvo, předkladatelé návrh odůvodňovali tím, že jde o široké portfolio, sama
hodnota ochrany životního prostředí je nesmírně důležitá a pro zabezpečení úloh je potřebné mít
k dispozici odborný a funkční aparát. Dále předkladatelé zdůrazňovali, že extrémní povodně
z konce května a začátku června 2010 ukázaly, že kvalitní plnění úloh samostatného ústředního
orgánu státní správy pro oblast životního prostředí je nevyhnutelné pro zabezpečení rychlé

40

Ministers and State Secretaries: Federal Chancellery Republic of Austria [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/federal-chancellery/the-austrian-federal-government/ministers.html
41
History of the Ministry, Federal Ministry for Sustainability and Tourism. [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z
https://www.bmnt.gv.at/english/ministry/History-of-the-Ministry/History-of-the-Ministry.html
42
Slovensko chce zrušit dvě ministerstva, ušetřilo by 13 milionů eur: iDNES [online]. 15. 10. 2010 [cit. 2020-02-27].
Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/slovensko-chce-zrusit-dve-ministerstva-usetrilo-by-13milionu-eur.A100115_153441_eko-zahranicni_fih;
Zaniknú rezorty výstavby a životného prostredia: TREND.sk [online]. 2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://www.etrend.sk/ekonomika/zanikne-ministerstvo-vystavby-a-zivotneho-prostredia.html
43
Zaniknú rezorty výstavby a životného prostredia: TREND.sk [online]. 15. 10. 2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://www.etrend.sk/ekonomika/zanikne-ministerstvo-vystavby-a-zivotneho-prostredia.html
44
Slovensko chce šetřit na ochraně přírody, aktivisté se bouří: Deník Referendum [online]. 15. 1. 2010 [cit. 2020-0227]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/1105-slovensko-chce-setrit-na-ochrane-prirody-aktiviste-sebouri; Dokument, prijatím ktorého zanikol samostatný výbor NR SR pre životné prostredie, Ekoforum. [online]. 15. 1.
2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: http://www.ekoforum.sk/archiv/dokumenty/dokument-prijatim-ktoreho-zanikolsamostatny-vybor-nr-sr-pre-zivotne-prostredie
45
Slovensko obnovilo resort ministra životního prostředí: Envi Web [online]. 3. 11. 2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
http://www.enviweb.cz/84145,%20
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a účinné pomoci občanům postiženým povodněmi.46 Tehdejší ministr zemědělství Zsolt Simon
navíc prohlásil, že „zrušení ministerstva životního prostředí způsobilo chaos.“47
Zpětně premiér Robert Fico během svého druhého funkčního období přiznal, že rezort životního
prostředí procházel vnitřní krizí a že rozhodnutí zrušit ministerstvo životního prostředí nebylo
odborné, ale politické.48 Krize resortu se projevovala mimo jiné tím, že v čele rezortu se od roku
2006 vystřídalo pět různých ministrů.49 Ministerstvo životního prostředí před rokem 2010 sužovala
řada skandálů, přičemž zvláště medializovanou kauzou byl nevýhodný prodej emisních
povolenek.50 V druhém funkčním období Ficovy vlády bylo již ministerstvo zachováno a funguje
dodnes. Podle médií se počet státních úředníků zrušením obou ministerstev prakticky nezměnil, a
úspory tudíž byly stěží měřitelné.51
Členské státy, ve kterých je agenda ochrany životního prostředí a zemědělství svěřena samostatným
ministerstvům:
Ministerstvo energetiky, životního prostředí a udržitelného rozvoje
Belgie

Bulharsko

Estonsko

Finsko

Francie

46

Ministerstvo pro malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné,
zemědělství, sociální začleňování a velká města
Ministerstvo životního prostředí a vodstva
Ministerstvo zemědělství, potravin a lesnictví
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo záležitostí venkova52
Ministerstvo životního prostředí a klimatické změny
Ministerstvo zemědělství a lesnictví
Ministerstvo pro ekologickou a inkluzivní přeměnu
Ministerstvo zemědělství a potravin

Dôvodová správa: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://hsr.rokovania.sk/data/att/122816_subor.doc
47
Gašparovič se vzepřel vládě a vetoval vznik ministerstva: Novinky.cz [online]. 26. 8. 2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné
z: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/gasparovic-se-vzeprel-vlade-a-vetoval-vznik-ministerstva55433
48
Robert Fico potvrdil záujem zachovať ministerstvo životného prostredia ako samostatný rezort: Úrad vlády Slovenskej
republiky [online]. 13. 4. 2012 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.vlada.gov.sk//robert-fico-potvrdil-zaujemzachovat-ministerstvo-zivotneho-prostredia-ako-samostatny-rezort/
49
Slovensko chce šetřit na ochraně přírody, aktivisté se bouří: Deník Referendum [online]. 15. 1. 2010 [cit. 2020-0227]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/1105-slovensko-chce-setrit-na-ochrane-prirody-aktiviste-sebouri
50
Prekliate ministerstvo životného prostredia! Takto ho nazval Robert Fico: aktuality.sk [online]. 3. 3. 2010 [cit. 202002-27]. Dostupné z: https://www.aktuality.sk/clanok/158028/prekliate-ministerstvo-zivotneho-prostredia-takto-honazval-robert-fico/
51
Slovensko obnovilo resort ministra životního prostředí: Envi Web [online]. 2010 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
http://www.enviweb.cz/84145
52
Ministry of Rural Affairs, Overview and structure. [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://www.agri.ee/en/ministry-contacts/overview-and-structure
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Ministerstvo životního prostředí a energetiky
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo komunikace, klimatické změny a životního prostředí
(v rámci agendy komunikace se ministerstvo zabývá například problematikou
médií či digitální komunikace)
Ministerstvo zemědělství, potravin a moře

Itálie

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Německo

Polsko

Ministerstvo životního prostředí, ochrany krajiny a moře
Ministerstvo zemědělství, potravin a lesnické politiky
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje
Ministerstvo zemědělství, vinařství a venkovského rozvoje
Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti
Ministerstvo zemědělství a potravin
Ministerstvo klimatu (agenda je obdobná jako v případě ministerstev životního
prostředí)53
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Portugalsko

Rumunsko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

53

Ministerstvo životního prostředí a klimatu
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí, vod a lesů
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
Ministerstvo životního prostředí a energetiky
Ministerstvo rozvoje zemědělství a potravin
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
Ministerstvo životního prostředí a územního plánování
Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin
Ministerstvo pro ekologický přechod a demografickou výzvu
Ministerstvo zemědělství, rybářství a potravin

Ministerstwa Klimatu: Komórki organizacyjne. [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z:
https://bip.mos.gov.pl/ministerstwo/komorki-organizacyjne/
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Ministerstvo životního prostředí

Švédsko

Ministerstvo pro podniky a inovace (součástí ministerstva je i sekce týkající se
záležitostí venkova, která má v gesci i problematiku zemědělství; sekce
záležitostí venkova má vlastního ministra)

Sloučení Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem vytvořit
Ministerstvo hospodářství
Debata o možném sloučení Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu a
následném vzniku Ministerstva hospodářství 54, která na politické scéně a v médiích probíhala
v lednu 2020, má určitý předobraz v situaci na počátku roku 2013. Tehdy dala vláda dokonce i
zelenou ke sloučení těchto ministerstev. K realizaci záměru však nakonec nedošlo. 55
Pokud by Ministerstvo hospodářství vzniklo, nebylo by prvním ministerstvem s takovýmto názvem.
Z předchozích verzí kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky) lze vyčíst, že Ministerstvo hospodářství na území
Československa a následně i České republiky fungovalo od 31. 10. 1992 do 31. 10. 1996.
Ministerstvo hospodářství nicméně vykonávalo jen některé agendy, které jsou nyní spojovány se
„superministerstvem“ hospodářství, zbytek agend vykonávala i jiná ministerstva. Paralelně
s Ministerstvem hospodářství existovalo i Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo dopravy.
Seznam členských států EU, které mají oddělená ministerstva zabývající se agendou pokrytou
v České republice Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy:

Belgie

Ministerstvo zaměstnanosti, ekonomiky a spotřebitelských věcí, Ministerstvo
pro malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné, zemědělství,
sociální začleňování a velká města, Ministerstvo energetiky, životního
prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo pro digitální agendu,
telekomunikace a poštovní služby
Ministerstvo mobility
Ministerstvo ekonomiky, Ministerstvo energetiky

Bulharsko

Dánsko

54

Ministerstvo dopravy, informačních technologií a komunikace, částečně se
agendě mobility věnuje i Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejných prací
Ministerstvo průmyslu, podnikání a finančních záležitostí
Ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení

Myšlenka dává smysl, další změny by ale byly katastrofou, míní odborníci o spojení ministerstev: iROZHLAS [online].
20. 1. 2020 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karel-havlicek-ministerstvoprumyslu-a-obchodu-ministerstvo-dopravy-spojeni_2001202329_tzr; Superresort hospodářství by se zkusit mohl,
Česká pozice – lidovky.cz. [online]. 23. 1. 2020 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/debatajana-machacka/superresort-hospodarstvi-by-se-zkusit-mohl.A200123_204032_machackova-debata_lube
55
Vláda vymyslela superúřad. Netuší ale, jestli sloučení ministerstev ušetří peníze: iHNED [online]. 6. 12. 2012 [cit.
2020-02-27]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-58916090-vymysleli-superurad-za-kolik-to-bude-ale-netusi; Vláda
schválila sloučení ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu. Uspoří 8,6 miliardy: iROZHLAS [online]. [cit. 2020-0228]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vlada-schvalila-slouceni-ministerstev-dopravy-a-prumyslua-obchodu-uspori-8-6-miliardy-_201301161320_mvydrova; Úspory 2013: Slučování ministerstev průmyslu a
dopravy: Vláda České republiky [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/uspory-2013-slucovani-ministerstev-prumyslu-a-dopravy-102619/
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Ministerstvo pro ekonomické záležitosti a zaměstnanost
Ministerstvo dopravy a komunikací
k Ministerstvu pro ekologickou a inkluzivní změnu je přidružené i Ministerstvo
dopravy56
Ministerstvo ekonomiky a financí57

Chorvatsko

Irsko

Ministerstvo hospodářství, podnikání a řemesel
Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury
Ministerstvo dopravy, turismu a sportu
Ministerstvo pro veřejné výdaje a reformu
Ministerstvo hospodářství, podniků a inovací
Ministerstvo výstavby a územního plánování
Ministerstvo infrastruktury a dopravy

Itálie

Kypr

Litva

Lotyšsko

Ministerstvo hospodářství a financí, Ministerstvo ekonomického rozvoje,
Ministerstvo technologických inovací a digitalizace
Ministerstvo energetiky, obchodu a průmyslu
Ministerstvo dopravy, komunikace a prací
Ministerstvo hospodářství
Ministerstvo dopravy a komunikace
Ministerstvo hospodářství
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo mobility a veřejných prací

Lucembursko

Malta

Německo

Nizozemsko

56

Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo energetiky a územního plánování,
Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, Ministerstvo digitalizace
Ministerstvo dopravy, infrastruktury a kapitálových projektů
Ministerstvo ekonomiky, investic a malých podniků
Ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury
Ministerstvo pro ekonomické záležitosti a energetiku
Ministerstvo ekonomických záležitostí a klimatické politiky
Ministerstvo infrastruktury a vodního managementu

Ministère de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports: GOUVERNEMENT [online]. [cit. 2020-0228]. Dostupné z: https://www.gouvernement.fr/ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire-charge-destransports; Ministère de la Transition écologique et solidaire: GOUVERNEMENT [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupné
z: https://www.gouvernement.fr/ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire
57
Qui fait quoi ?: Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics [online]. [cit. 2020-02-28].
Dostupné z: https://www.economie.gouv.fr/ministeres
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Polsko

Portugalsko

18
Ministerstvo rozvoje58
Ministerstvo infrastruktury
Ministerstvo ekonomiky a digitální přeměny
Ministerstvo infrastruktury a bydlení
Ministerstvo pro digitální a ekonomické záležitosti 59

Rakousko

Ministerstvo klimatické akce, životního prostředí, energetiky, mobility,
inovací a technologií 60
Ministerstvo hospodářství, energetiky a podnikatelského prostředí

Rumunsko

Řecko

Slovensko

Slovinsko
Spojené
království

Španělsko

Ministerstvo dopravy, infrastruktury a komunikace, částečně se agendě
mobility věnuje i Ministerstvo veřejných prací, rozvoje a správy
Ministerstvo rozvoje a investic
Ministerstvo infrastruktury a dopravy
Ministerstvo hospodářství
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje
Ministerstvo ekonomického rozvoje a technologií
Ministerstvo infrastruktury, rozvoje strategických projektů a koheze
Ministerstvo pro hospodářství, energetiku a průmyslovou strategii
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo průmyslu, obchodu a turistiky, Ministerstvo pro ekonomické
otázky a digitální transformaci
Ministerstvo dopravy, mobility a městské agendy

Švédsko

Ministerstvo podnikání, průmyslu a inovací
Ministerstvo infrastruktury

Jedinými zeměmi, u kterých byla zaznamenána existence ministerstva, které spravuje agendu
v oblasti průmyslu, podnikání, energetiky a dopravy, jsou Estonsko a Maďarsko.

58

Ač tomu název neodpovídá, v nynější polské vládě je obdobou českého Ministerstva průmyslu a obchodu
Ministerstvo rozvoje. To má v kompetenci například řešení otázek zlepšování podnikatelského prostředí,
stavebnictví, energetiky nebo ochrany spotřebitele. Ministerstwo Rozwoju - Działania ministerstwa [online]. [cit.
2020-02-28]. Dostupné z: https://www.gov.pl/web/rozwoj/dzialania-ministerstwa; Division of Powers: Poland Energy [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/PolandEnergy.aspx
59
Federal Ministry for Digital and Economic Affairs [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupné z:
https://www.bmdw.gv.at/en.html
60
Federal Ministry of Republic of Austria for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and
Technology: Organisation [online]. [cit. 2020-02-28]. Dostupné z:
https://www.bmk.gv.at/en/ministry/organisation.html
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Estonsko
Estonské Ministerstvo ekonomiky a komunikace61 (Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)
má kompetence v oblastech: výstavby a bydlení, poštovních služeb, energetického sektoru,
Evropské unie a mezinárodní spolupráce, vnitřního trhu EU, informační společnosti,
ekonomického rozvoje, dopravy, turismu zahraničního obchodu a financování.
Ministerstvo vzniklo v listopadu 2002 spojením Ministerstva pro ekonomické záležitosti a
Ministerstva dopravy a komunikací. Samotné spojované Ministerstvo ekonomiky vzniklo v únoru
1993 sloučením Ministerstva průmyslu a energetiky, Ministerstva výstavby a Ministerstva
obchodu.62 Ministerstvo od roku 2014 dodnes řídili vždy dva ministři, v současnosti jimi jsou
ministr pro ekonomické záležitosti a infrastrukturu a ministr pro zahraniční obchod a informační
technologie.63 Systém dvou či více ministrů na jednom ministerstvu vychází v Estonsku často
z potřeby rozložit portfolia mezi koaliční partnery. Zároveň rozložení zohledňuje politické cíle a
priority konkrétní vlády. Počet ministrů nesmí v Estonsku ze zákona překročit patnáct. Výhodou
systému více ministrů je vytvoření prostoru pro větší specializaci ministra a zvýšení flexibility,
produktivity a efektivity při dosahování cílů ministerstva.64
Cílem spojení Ministerstva pro ekonomické záležitosti a Ministerstva dopravy a komunikací bylo
„zvýšit efektivitu, ušetřit administrativní náklady, zlepšit kvalitu a produktivitu práce
ministerstva.“65 Cílem bylo nikoli mechanicky spojit resorty, ale spojením vytvořit administrativně
schopnou organizaci a dát novou kvalitu řízení ekonomické politiky.66 Zároveň se předpokládalo,
že chod nového ministerstva přinese úspory oproti chodu předchozích dvou ministerstev. Proces
spojování byl veden meziresortní komisí, která připravovala potřebné právní a procedurální
záležitosti. Meziresortní komise byla vytvořena v lednu 1999, přičemž ke spojení došlo až
v listopadu 2002. Základní úkoly komise spočívaly v:
1) „přezkumu funkcí vykonávaných oběma ministerstvy a předložení návrhu přechodu funkcí
na nové ministerstvo vytvořené spojením, na jiná ministerstva a soukromý sektor,
2) identifikaci a definování možných úspor v administrativních nákladech, které by vyvstaly ze
spojení ministerstev a přechodu funkcí a úkolů (finanční cost-benefit analýzy),
3) přípravě časového plánu spojení ministerstev,
4) přípravě návrhu novely zákona, který upravuje fungování vlády.“67
Výstupy v podobě hodnocení a návrhů vytvořených komisí lze připodobnit ke strategiím. Zároveň
byla najata řada externích expertů k porovnání obou organizací a posouzení možností propojení.68
S ohledem na skutečnost, že ke spojení došlo před řadou let, nebylo dohledáno, že by byly
vytvořeny širší strategické plány nebo došlo k následnému hodnocení strategií. Z volně
dostupných údajů vyplývá, že v roce 2002 požádalo Ministerstvo pro ekonomické záležitosti a
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Ministerstvo dopravy a komunikací o dodatečných 6,6 milionů estonských korun69 za účelem
provedení sjednocení ministerstev, přičemž 800 000 korun mělo směřovat na zabezpečení
přípravy sloučení.70 Zbytek prostředků měl sloužit k vytvoření a implementaci řešení informačních
technologií, k pokrytí nákladů na stěhování nebo bylo spojeno s náklady na propouštění
(předpokládalo se, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců díky odstranění překryvů agend).
Původně se předpokládalo, že náklady nepřekročí řády statisíců estonských korun.71
Maďarsko
Po roce 2010 došlo v Maďarsku v reakci na ekonomickou krizi k reformě veřejné správy s cílem
zvýšit efektivitu veřejné správy. Reforma nazvaná „Maďarský program“ zahrnovala i sérii slučování
a konsolidací ministerstev a úřadů, přičemž počet ministerstev byl snížen z 13 na 8.72 Reforma se
týkala řady aspektů, které jsou podrobně popsány ve zprávě OECD, nicméně ve zkratce šlo
například o zjednodušení práva, reorganizaci místní a centrální správy, zlepšení úrovně
e-governmentu a řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, snížení administrativní zátěže, boj
proti korupci či o posílení strategického uvažování. Maďarský program identifikoval jako jedny
z hlavních témat založení dlouhodobé strategie rozvoje, racionalizaci institucionálních struktur se
zaměřením na zřízení jednoho kontaktního místa pro občany a podniky a na strategické
plánování.73 Program byl založen na kritické analýze dosavadního fungování. Maďarský program
byl průběžně aktualizován s tím, že každý rok vznikala nová verze programu.74
Reformu Maďarsko koordinovalo s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen
„OECD“), se kterou uzavřelo strategické partnerství. To spočívalo v podpoře OECD, předběžné
diagnostice reformy, poskytování nezávislého poradenství, v monitoringu a evaluaci. Z reportu
OECD není zřejmé, zda byla OECD zapojena do postupu vlády od začátku a jaký měla na vývoj
reformy vliv. Reforma byla připravována Ministerstvem veřejné správy a justice. Z následných
evaluací OECD vyplynulo, že organizační změny na centrální a místní úrovni nevedly
k významnému zlepšení efektivity ve smyslu redukce počtu zaměstnanců veřejného sektoru.75
V souvislosti s reformou bylo za druhé vlády Viktora Orbána k 1. 5. 2010 zřízeno Ministerstvo
národního rozvoje (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), které bylo pověřeno správou agendy politiky
rozvoje, územním plánováním, správou majetku státu, agendou energetiky, těžby, pošty,
audiovizuální politiky, informačních technologií, elektronické komunikace, dopravy, vesmíru,
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vodního hospodářství a stanovení poplatků za nakládání s odpady.76 Jak je zřejmé z pozdějších
popisů agendy ministerstva, v průběhu času se obsah agendy měnil.77 Předchůdcem tohoto
ministerstva bylo Ministerstvo dopravy, komunikace a energetiky.78
Ministerstvo národního rozvoje bylo po roce 2018 přeměněno na Ministerstvo inovací a
technologií (Innovációs és Technológiai Minisztérium).79 Agenda současného Ministerstva
technologií a inovací sestává z: dopravy, ochrany spotřebitele, ekonomických strategií a regulace,
vyššího vzdělávání, výstavby, infrastruktury, udržitelnosti, záležitostí EU a rozvoje, energetiky,
klimatické politiky, správy, digitalizace, ekonomických a strategických záležitostí, obchodu a
ochrany spotřebitele a politiky zaměstnanosti.80 Zde je na místě dodat, že agenda obchodu
například v oblasti investic nebo exportu je taktéž součástí kompetence Ministerstva zahraničí a
obchodu.81

Sloučení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí
Systém rozdělení kompetencí, ve kterém se agendě zdravotnictví, sociálních věcí a práce věnuje
jediné ministerstvo, lze v EU nalézt pouze v Estonsku. Rozdělení agend, kdy na jedné straně
kompetence v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví zastává jedno ministerstvo a na druhé straně
v oblasti práce je zastává druhé ministerstvo, lze najít již ve více státech. Konkrétně obdobné řešení
bylo zvoleno ve Finsku, Francii, Maďarsku, Rakousku, Spojeném království a Švédsku. V případě
Belgie spravuje agendy více ministerstev.
Estonsko
Ministerstvo sociálních věcí (Sotsiaalministeerium) vzniklo v roce 1993 v důsledku sloučení
ministerstev práce, zdravotnictví a sociálních věcí. Proces spojování byl veden meziresortní komisí,
která připravovala potřebné právní a procedurální záležitosti. Ministerstvo v současnosti řídí pouze
jeden ministr82, nicméně v letech 2014 – 2019 bylo na základě iniciativy předsedy vlády
ministerstvo řízeno dvěma ministry – ministrem pro sociální ochranu a ministrem zdravotnictví a
práce.83 Agenda Ministerstva sociálních věcí se týká následujících oblastí: zdravotní péče,
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veřejného zdraví, digitalizace zdravotnictví, práce, sociálního zabezpečení, sociálních služeb, dětí
a rodiny, rovnosti pohlaví a rovného zacházení.84
Členské státy, ve kterých sice existuje ministerstvo zabývající se jak agendou zdravotnictví, tak i
sociálních věcí, nicméně dále existuje i další ministerstvo zabývající se agendou práce a
zaměstnanosti:

Belgie

Finsko
Francie

Maďarsko

Rakousko
Spojené
království
Švédsko

Ministerstvo sociálních věcí a veřejného zdraví, azylové politiky a migrace
Ministerstvo penzí, Ministerstvo práce, ekonomiky a záležitostí spotřebitele, to
má v portfoliu i problematiku boje s chudobou, rovných příležitostí a postižených
osob
Ministerstvo sociálních věcí a zdraví
Ministerstvo pro záležitosti rodiny a sociální služby
Ministerstvo zaměstnanosti
Ministerstvo solidarity a zdraví
Ministerstvo práce
Ministerstvo pro lidské zdroje (agenda zdravotnictví, sociálních věcí, školství,
rodinné politiky, mládeže, kultury a sportu)85
Ministerstvo inovací a technologií (ministerstvo spravuje řadu agend, mimo jiné i
politiku zaměstnanosti)86
Ministerstvo pro sociální záležitosti, zdravotnictví, péči a ochranu spotřebitele
Ministerstvo práce, rodiny a mládeže
Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče
Ministerstvo práce a penzí
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (ministerstvo řídí dva ministři, jeden
pro zdravotnictví a sociální věci, druhý pro sociální zabezpečení)
Ministerstvo zaměstnanosti (ministerstvo řídí dvě ministryně, jedna
pro zaměstnanost, druhá pro rovnost pohlaví)

Rakousko
Agendu rakouského Ministerstva pro sociální záležitosti, zdravotnictví, péči a ochranu
spotřebitele (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)87 tvoří:
zdravotnictví, iniciativy ve prospěch postižených osob, ochrana spotřebitele, péče a podpora,
politika ve prospěch seniorů, sociální politika a problematika sociálního pojištění. Ministerstvo
pro sociální záležitosti, zdravotnictví, péči a ochranu spotřebitele nicméně nepokrývá celou
agendu, kterou v České republice pokrývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, neboť právě
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agendu práce a rodinné politiky řídí jiné ministerstvo, konkrétně Ministerstvo práce, rodiny a
mládeže (Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend).
Seznam členských států EU, které mají oddělená ministerstva zabývající se agendou zdravotnictví a
sociálních věcí/práce:
Bulharsko

Dánsko

Chorvatsko

Ministerstvo práce a sociální politiky
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo pro zaměstnanost, Ministerstvo sociálních věcí a vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a penzijního systému, Ministerstvo pro demografii, rodinu,
mládež a sociální politiku
Ministerstvo zdravotnictví

Irsko

Ministerstvo pro záležitosti zaměstnanosti a sociální ochrany, Ministerstvo pro
veřejné výdaje a reformu
Ministerstvo zdravotnictví

Itálie

Ministerstvo práce a sociálních politik, Ministerstvo rovných příležitostí a
rodiny
Ministerstvo zdravotnictví

Kypr

Litva

Lotyšsko

Ministerstvo práce, dobrých životních podmínek a sociálního pojištění
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo pro dobré podmínky (welfare)
Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociální a solidární
ekonomiky, Ministerstvo pro záležitosti rodiny, integrace a širšího regionu,
Lucembursko Ministerstvo pro rovnost mezi muži a ženami
Ministerstvo zdravotnictví
Malta

Ministerstvo pro rodinu, dětská práva a sociální solidaritu, Ministerstvo
školství a zaměstnanosti
Ministerstvo zdravotnictví

Německo

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro rodinné záležitosti,
seniory, ženy a mladé
Ministerstvo zdravotnictví

Nizozemsko

Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti
Ministerstvo zdravotnictví, dobrého života a sportu
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Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

24
Ministerstvo pro rodinu, práci a sociální politiky
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce, solidarity a sociálního zabezpečení
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociální ochrany
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo sociálních práv a agendy 2030, Ministerstvo práce a sociální
ekonomiky, Ministerstvo pro rovnost, Ministerstvo spotřeby, Ministerstvo
inkluze, sociálního zabezpečení a migrace88
Ministerstvo zdravotnictví
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