
Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne ……………, usnesením č. ……… schválilo v souladu 

s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje (dále jen 

„zásady“).  

 

Základní ustanovení 

 

Čl. 1 

1. Zastupitelstvo Ústeckého kraje udělením Ceny hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající 

občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých 

osob nebo skupin osob.  

2. Oceněné osoby musí být některým z níže 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. 

3. Cena hejtmana Ústeckého kraje je udělována fyzickým osobám bez věkového omezení. 

Neuděluje se in memoriam. 

 

Čl. 2 

1. Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje vždy jedenkrát 

v průběhu kalendářního roku. 

2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Cenu hejtmana Ústeckého kraje v pěti oblastech: 

regionální rozvoj, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda a výzkum, 

kultura a sport. V každé oblasti uděluje pouze jednu Cenu hejtmana Ústeckého kraje.  

3. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list o udělení Ceny hejtmana Ústeckého 

kraje a finanční odměnu ve výši 50 tisíc Kč.  

 

Postup pro udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 

 

Čl. 3 

1. O udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na 

základě návrhů občanů, právnických osob či jiných subjektů. Navrhovatel a navrhovaný nesmí 

být totožný.   

Odstraněno: 4. 9. 2013

Odstraněno: 9/9Z/2013

Odstraněno: t

Odstraněno:  kraje

Odstraněno: se sídlem na území Ústeckého kraje 

Odstraněno:  působících na území Ústeckého kraje



2. Návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje mohou občané, právnické osoby a jiné 

subjekty předkládat písemnou formou Zastupitelstvu Ústeckého kraje, a to na základě výzvy 

Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto 

zásad, zveřejněné zpravidla do 30. listopadu kalendářního roku.  

3. Uzávěrka podávání návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje je vždy do 28. 2. 

následujícího kalendářního roku.  

4. Podané návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje postoupí Odbor kancelář hejtmana 

Krajského úřadu Ústeckého kraje příslušným poradním orgánům Rady nebo Zastupitelstva 

Ústeckého kraje. Každý poradní orgán doporučí k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje maximálně tři vhodné kandidáty.  

5. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 

a doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí všechny předložené návrhy 

a rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.  

6. Radě Ústeckého kraje musí být předloženy návrhy v takovém termínu, aby udělení cen mohlo 

být projednáno Zastupitelstvem Ústeckého kraje nejpozději do sedmi měsíců od termínu 

uzávěrky podávání návrhů.  

7. Kandidát doporučený Radou Ústeckého kraje musí splňovat věcná kritéria pro udělení Ceny 

dle čl. 1 zásad. 

8. Cena hejtmana Ústeckého kraje je zpravidla předávána slavnostně a veřejnou formou.  

Předání ceny organizačně zabezpečí Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 4 

1. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

Dnem účinnosti těchto zásad se ruší Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje dříve platné. 

2. Tyto zásady budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje. 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………….. 

 

……………………………… 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje  

 

 

Odstraněno: se sídlem na území Ústeckého kraje 

Odstraněno: působící na území Ústeckého kraje 

Odstraněno: jednotlivým 

Odstraněno: komisím Rady Ústeckého kraje

Odstraněno: á komise 

Odstraněno: O udělení ceny se provede zápis do Pamětní knihy 

Ústeckého kraje. 

Odstraněno: 20. 9. 2013

Odstraněno: Oldřich Bubeníček



Hejtman Ústeckého kraje ……… vyzývá k předložení návrhů na 

udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok …. 

 

Návrhy na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje mohou předkládat občané, právnické osoby a 

jiné subjekty, a to v těchto kategoriích:  

- regionální rozvoj,  

- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, 

- věda a výzkum, 

- kultura, 

- sport.  

 

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února … na adresu:  

Odbor kancelář hejtmana 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje 

nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání 

je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného.   

 

Na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.  

 

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré 

dokumenty, které podpoří Váš návrh: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o 

činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou 

osobu/skupinu osob. Veškeré zaslané dokumenty zůstávají uloženy na Krajském úřadě 

Ústeckého kraje a nebudou Vám vráceny. 

 

Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného 

a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele.   

Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení níže.  

 

 

 

 

Odstraněno: Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny 

hejtmana Ústeckého kraje za rok …¶

Odstraněno: Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 

může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na 
území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje. ¶

Změněn kód pole

Odstraněno: nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského 

úřadu Ústeckého kraje. ¶

Odstraněno: Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I 

v případě osobního doručení 

Odstraněno: n

Odstraněno: Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o 

bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas s nominací. Veškeré 
nutné formuláře jsou k dispozici ke stažení na této webové stránce. ¶

mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz

