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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 a rozhodnutí o udělení Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Rozpočet OKH

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 5. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 004/68R/2019

Přílohy: 

6.4-1 Název: bod 6.4 priloha 1.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje U

6.4-2 Název: bod 6.4 priloha 2.pdf Seznam všech nominovaných U

6.4-3 Název: bod 6.4 priloha 3.pdf Kompletní seznam příloh interních 
sdělení doručovaných komisím U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

všechny předložené návrhy Rady Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 
2018.

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 v jednotlivých oblastech takto:
1. regionální rozvoj: Ludmila Holadová,
2. sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Pavel Dlouhý,



3. věda a výzkum: prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
4. kultura: Miroslav Rejha,
5. sport: Mgr. Pavel Budínský.



Důvodová zpráva:
Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmana 
Ústeckého kraje (dále jen Cena hejtmana) oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje 
nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.

Cena hejtmana bude v roce 2019 (za rok 2018) udělována poosmé.

Poslední revize Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje proběhla v roce 2013, kdy zásadní změnou 
byla úprava výše odměna pro laureáta ceny – z původních 100 tisíc na 50 tisíc Kč. Od té doby žádná změna 
provedena nebyla. Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje od vyhlášení výzvy obdržel 27 
nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2018, které splnily kritéria daná Zásadami udílení Ceny hejtmana.

• 5 nominací regionální rozvoj
• 10 nominací sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
• 3 nominace věda a výzkum
• 6 nominací kultura
• 3 nominace sport

Všechny nominace byly zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje (v případě 
nominací za kulturu byly projednány ve Výboru pro kulturu a památkovou péči), z nichž každá na udělení 
Ceny hejtmana doporučila maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotila předložené návrhy 
komisí a dle Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit 
Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 ve všech oblastech daných zásadami.

Regionální rozvoj:
Ludmila Holadová byla ředitelkou Okresní agrární komory Most od jejího založení. Byla oporou zemědělců 
celého kraje a zasloužila se o rozvoj zemědělské výroby. Paní Holadová byla řadu let organizátorkou akcí 
krajského významu – např. Regionální potravina, Potravina kraje Přemysla Oráče, Dožínky.
Navrhovatel: Ing. Jaroslav Brožka

Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života:
MUDr. Pavel Dlouhý je primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice a vedoucí AIDS centra. Pavel 
Dlouhý absolvoval odborná školení, stáže a kurzy v ČR i v zahraničí se zaměřením na intenzivní péči, 
HIV/AIDS, antibiotickou léčbu a chronické hepatitidy. Ve vlastní odborné práci se věnoval především 
problematice sepse, AIDS a mykotických infekcí. Ve 2. pol. 90. let věnoval nejvíce zájmu borelióze, o které 
napsal první monografii v ČR „Lymská borelióza v praxi“, je autorem standardu MZ ČR „Diagnostika a léčba 
lymské nemoci“ a metodického návodu „Léčba lymské boreliózy“. Později se zaměřil na infekce způsobené 
rezistentními kmeny a zavádění nových antibiotik. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu 
chronické hepatitidy B a C. Byl hlavním řešitelem mnoha klinických studií, je autorem několika kapitol v knize 
Lékařské repetitorium. Přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a sester, pro odborné společnosti 
i veřejnost. Byl opakovaně členem komise pro mikrobiologii, imunologii a přenosné nemoci Interní grantové 
agentury MZ ČR.
Navrhovatel: KZ, a.s.

Věda a výzkum:
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně, se odborně věnuje 
dvěma oblastem – didaktice matematiky (teorie překážek a kognitivního konfliktu, vývoj konceptu nekonečna, 
aplikace matematiky ve vyučování, využívání ICT ve výuce, standardy a testování znalostí, učebnicová 
tvorba, práce s nadanými žáky, popularizace matematiky) a teorii pravděpodobnosti a matematické statistice 
(biometrie, modelování procesů v lidském těle, plánování výzkumů a analýza statistických dat). V oblasti 
didaktiky spolupracuje se zahraničními univerzitami, přednáší na konferencích, je členem státních zkušebních 
komisí univerzit, oponoval řadu habilitačních a doktorských disertačních prací, je členem mnoha komisí pro 
habilitace i pro jmenování profesorem, dále je posuzovatelem grantových přihlášek pro GAČR a recenzentem 
mnoha monografií a dalších publikací. Profesor Cihlář je řešitelem
a spoluřešitelem řady projektů z oblasti statistiky i didaktiky. Je autorem a spoluautorem řady monografií, 
článků v časopisech a především učebnic pro základní školy. Působí v Jednotě českých matematiků a fyziků 
– pracuje zejména s talentovanými žáky, přednáší a vede semináře a dílny pro učitele ZŠ a SŠ. Mimo 
akademickou sféru je členem krajského školského výboru i komise Magistrátu města Ústí nad Labem či 
konzultant lékařů Masarykovy nemocnice v oblasti matematické statistiky.
Navrhovatel: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.



Kultura:
Miroslav Rejha v r. 1980 založil dechový orchestr Lounská třináctka a celá léta je jejím kapelníkem. V r. 1983 
započal pravidelně se opakující akci Nedělní odpoledne s Lounskou.
Navrhovatel: Martin Rejha

Sport:
Ing. Pavel Budínský se dlouhá léta věnuje trénování mladších žáků, mladšího a staršího dorostu a jako trenér 
15 let působí v A mužstvu BK Děčín. Mimo svou trenérskou činnost se věnuje lektorování a publikuje.
Navrhovatel: jménem Výkonného výboru basketbalového klubu Děčín Lukáš Houser

Vzhledem k rozsáhlosti podkladových materiálů jsou kompletní originály nominací k nahlédnutí na 
sekretariátu hejtmana (č. dveří 723).
Slavnostní veřejné předání ocenění je Odborem kancelář hejtmana připravováno na podzim 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 10. 6. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
10.6.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 10. 6. 2019


