
Odůvodnění poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje za r. 2020  
 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček – 199 761 Kč 
Aktivní organizace a účast na jednáních na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, 
republikové i mezinárodní, zahrnujících široké spektrum oborů – cestovního ruchu, dopravy, 
zdravotnictví, sportu, kultury, složek IZS, školství, zemědělství, sociální oblasti atd. Účast na 
zasedáních Rady Asociace krajů ČR. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, se 
členy vlády, s představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků 
(významní obchodní partneři Ústeckého kraje, významní investoři v Ústeckém kraji), s 
představiteli cizích států (s velvyslanci, státníky…). Kraje a krajské úřady hrají v bezpečnostním 
systému České republiky významnou roli. V rámci bezprecedentního krizového stavu se 
jednalo o nepřetržitý výkon práce po dobu nouzového stavu spojeného s koronavirovou 
pandemií, zejména plnění povinností stanovených zákonem o krizovém řízení a dalšími 
relevantními předpisy, např. vedení Krizového štábu Ústeckého kraje, zajišťování provedení 
stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, využití pravomoci nařídit pracovní 
povinnost či poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace, koordinace postupů s 
ministerstvy, ostatními kraji, obcemi Ústeckého kraje, složkami IZS a dalšími subjekty atd. O 
postupu kraje jsou zpracovány body zařazené do programu jednání Zastupitelstva Ústeckého 
kraje, které výše uvedené zdůvodnění konkretizují, popisují rozsah a intenzitu plnění 
mimořádného úkolu.  
  
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika – 175 789,50 Kč 
Aktivní organizace a účast na jednáních vyplývajících ze svěřené kompetence – finance, oblast 
strategie přípravy a realizace projektů – a ze zastupování hejtmana v jeho nepřítomnosti, a to 
na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, republikové i mezinárodní, zahrnujících 
široké spektrum oborů. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, se členy vlády, s 
představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků, se zástupci 
uhelných regionů, představiteli vládního programu RE:START atd. Kraje a krajské úřady hrají v 
bezpečnostním systému České republiky významnou roli. V rámci bezprecedentního krizového 
stavu se jednalo o nepřetržitý výkon práce po dobu nouzového stavu spojeného s 
koronavirovou pandemií, zejména plnění povinností stanovených zákonem o krizovém řízení 
a dalšími relevantními předpisy, např. činnost v rámci Krizového štábu Ústeckého kraje, 
zajišťování provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, koordinace 
postupů s ministerstvy, ostatními kraji, obcemi Ústeckého kraje, složkami IZS a dalšími 
subjekty atd. O postupu kraje jsou zpracovány body zařazené do programu jednání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, které výše uvedené zdůvodnění konkretizují, popisují rozsah a 
intenzitu plnění mimořádného úkolu. 
 


