
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.5

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení revize Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 3. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/11R/2021

Přílohy: 

6.5-1 Název: bod 6.5 priloha 1.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana ÚK s 
vyznačenými revizemi U

6.5-2 Název: bod 6.5 priloha 2.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana ÚK po 
úpravách U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

v souladu s § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v 
původní podobě schváleny dne 2. 11. 2011 (usnesení č. 7/26Z/2011), následně jejich první revize byla 
schválena dne 4. 9. 2013 (usnesení č. 9/9Z/2013).

Na základě zkušeností z předchozích let, kdy byla Cena hejtmana vyhlašována, dochází k úpravě znění 
Zásad především ve vztahu k předkládání nominací a jejich hodnocení.

Zásadní změnou Zásad je vypuštění podání nominace osobou s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje 
či subjektem se sídlem na území kraje. Nominace budou moci předkládat fyzické i právnické osoby bez 
ohledu na místo trvalého bydliště, sídlo či působení. V platnosti zůstává, že nominované osoby „musí být 
některým z uvedených způsobů spjaty s Ústeckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Ústeckým krajem 
je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký 
kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.“

V procesu hodnocení nominací budou nominace předány příslušnému poradnímu orgánu s ohledem na to, 
zda jsou příslušné komise či výbory pro dané volební období zřízeny.

Poradní orgán doporučí Radě Ústeckého kraje k projednání maximálně 3 vhodné kandidáty. Počet vhodných 
kandidátů se nemění, ale je tímto zdůrazněno, že kandidát může být i jen jeden.

Zápis do pamětní knihy bude i nadále při předávání cen prováděn, ale již není nutné tento fakt v Zásadách 
uvádět.

Hlavní změnou ve Výzvě k předkládání nominací (příloha Zásad) je možnost elektronického podání a též 
změna formulářů, které nyní reflektují znění Zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Takto upravené a schválené Zásady budou závazné pro další ročník Ceny hejtmana Ústeckého kraje za r. 
2021, kdy výzva k předkládání nominací bude zveřejněna do 30. listopadu tohoto kalendářního roku.

Stanovisko odboru LP:
Provedené změny jsou po právní stránce v pořádku. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 1. 4. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 1.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 31. 3. 2021


