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Příprava vzniku NSÚ

▪ Zřízení kapitoly státního rozpočtu - 363 

NSÚ 

▪ Přidělení IČO

▪ Sídlo NSÚ – Ostrava

▪ Personální zajištění v rámci MMR



Příprava vzniku NSÚ

▪ Kapitola 363 - NSÚ založena v IS 

Státní pokladny v srpnu 2021

▪ IČO NSÚ – předběžně zajištěno

▪ Sídlo NSÚ – jednání o vhodných 

prostorách s ÚZSVM a dalšími subjekty 

v Ostravě 



Příprava vzniku NSÚ

▪ K 1.1. 2022 v MMR zřízení 10 

systemizovaných míst pro přípravu 

NSÚ 

▪ 5 systemizovaných pracovních a 5 

systemizovaných služebních míst



Příprava vzniku NSÚ

▪ Personalista, rozpočtář, účetní IT, 

spisová služba, administrativa, 

specialista na veřejné zakázky, právník

▪ Převod systemizovaných míst do 

kapitoly NSÚ na základě schválení 

první systemizace



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Vláda České republiky vyhlásila 14. září 2021 podle 

§ 51 odst. 2 ve spojení s § 54 odst. 1 zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a v návaznosti na § 16 

odst. 3 a 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

první kolo výběrového řízení na služební 

místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu.

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-

zamestnani/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-

sluzebni-misto-predseda-nejvyssiho-stavebniho-

uradu-190646/

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-predseda-nejvyssiho-stavebniho-uradu-190646/


Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Obory státní služby

1. Finance

41. Bydlení, územní plánování a stavební řád

63. Organizační věci státní služby a správa služebních 

vztahů státních zaměstnanců, příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků.

▪ Místem výkonu služby je Ostrava a Praha.



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Jmenování na služební místo na dobu neurčitou.

▪ Předpokládaný den nástupu do služby je 1. leden 

2022.

▪ Služební místo je zařazeno do 15. platové třídy.

▪ Termín pro podání žádostí je do 4. října 2021.



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu

▪ Znalost anglického, francouzského nebo německého 

jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti cizího 

jazyka

▪ Požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným 

informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se 

zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží 

originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle 

§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a 

organizacích České a Slovenské Federativní 

Republiky, České republiky a Slovenské republiky,



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží 

čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 

451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky



Výběrové řízení na předsedu NSÚ

V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit 

státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním 

místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, 

nebo vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační 

složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, 

pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po 

dobu 4 let v organizační složce státu, instituci Evropské 

unie, mezinárodní organizaci, regionální radě nebo 

jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s 

rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti 

obdobné.

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-predseda-nejvyssiho-stavebniho-uradu-190646/ASPI'&link='234/2014%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999


Výběrové řízení na předsedu NSÚ

▪ K žádosti dále žadatel přiloží:

▪ strukturovaný profesní životopis,

▪ motivační dopis,

▪ písemnou práci v rozsahu maximálně pěti 

normostran na téma „Koncepce činnosti Nejvyššího 

stavebního úřadu v období 5 let od 1. 1. 2022 “ se 

zaměřením zejména na výstavbu nové státní 

stavební soustavy, přechod činností atrahovaných

podle nového stavebního i změnového zákona do 

státní soustavy, přechod úředníků a na digitalizaci 

stavebních procesů a procesů územního plánování.



Příprava přechodu úředníků ÚSC

- § 3 a § 4 ZSS

- Správní úřad – stanoví stavební zákon

- Služební úřad = správní úřad

- Nejvyšší stavební úřad 

= ústřední správní úřad

= bezprostředně nadřízený služební úřad 

Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a 

krajských stavebních úřadů



Příprava přechodu úředníků ÚSC

- Specializovaný a odvolací stavební úřad 

= správní úřad s celostátní působností

- Krajský stavební úřad 

= územní správní úřad

Pozn. Služební působiště = obec, ve které státní 

zaměstnanec pravidelně vykonává službu



Příprava přechodu úředníků ÚSC

§ 190 až § 201 ZSS

Služební poměr dosavadních zaměstnanců:

- Splnění předpokladů dle § 25, žádost o přijetí

- Rozhodnutí o vzniku služebního poměru na dobu 

neurčitou, pokud splňuje a obdrží osvědčení o 

úřednické zkoušce



Příprava přechodu úředníků ÚSC

§ 190 až § 201 ZSS

Zápočet doby pracovního poměru dosavadních 

zaměstnanců:

- Započte se doba trvání pracovního poměru u ÚSC, 

který vzniku služebního poměru bezprostředně 

předcházel

Výjimka z předpokladu vzdělání:

- Zaměstnanec, který se dlouhodobě osvědčil = 

splnění vzdělání



Příprava přechodu úředníků ÚSC

§ 312 až § 313 stavební zákon

Přechod práv a povinností z pracovního poměru 

zaměstnanců obcí a krajů: 

§ 312 odst. 3

Podmínka přechodu práv a povinností: 

§ 312 odst. 4

- Předchozí písemná dohoda mezi Nejvyšším 

stavební úřadem, zaměstnancem a územním 

samosprávným celkem



Příprava přechodu úředníků ÚSC

První systemizace ve Specializovaném a odvolacím 

stavebním úřadu a krajských stavebních úřadech s 

účinností od 1. července 2023: 

§ 312 odst. 7

Vznik služebního poměru zaměstnanců podle § 312 

odst. 5 a 6: 

§ 313 odst. 4

- Použití přechodných ustanovení ZSS: § 190 až 197 

(výjimka § 190 odst. 1 písm. d) § 191, 195a a 196) a 

§ 200 až 201 obdobně, lhůty se počítají od 1.7. 2023



Příprava přechodu úředníků ÚSC

Pravidelná společná jednání zástupců Ministerstva 

pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Ministerstva 

práce a sociálních věcí 

- Metodické postupy

- Odpovědi na dotazy 



Děkuji za pozornost.

JUDr. Pavel Dvořák – ředitel odboru personálního

Ministerstvo pro místní rozvoj


