
Chytrý region - příležitosti pro obce a města 
 
Prezentující z úvodního bloku konference  

 

Mgr. Zdeněk Semorád   

Náměstek pro řízení sekce evropských programů na Ministerstvu 

pro místní rozvoj ČR, absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské 

univerzity, obor sociální geografie a regionální rozvoj. V letech 

2006–2012 působil jako ředitel úřadu Regionální rady 

Severovýchod. Dále pracoval na Magistrátu statutárního města 

Pardubice jako vedoucí odboru kancelář primátora a po té jako 

vedoucí odboru rozvoje a strategie města. 

 

Ing. Klára Dostálová 

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR, absolventka 

ekonomie na VŠE v Praze. Po studiích pracovala jako účetní a poté 

čtyři roky jako úvěrový specialista v České spořitelně, a.s. Od 

roku 2000 byla přes rok banquet manažerkou Amber Hotelu 

Černigov. Mezi roky 2002–2004 pracovala jako vedoucí 

sekretariátu Regionální rady NUTS II Severovýchod. V roce 2004 

zakládala Centrum evropského projektování Královehradeckého 

kraje, které následně deset let řídila. Počátkem roku 2014 se stala 

náměstkyní na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, od listopadu 

téhož roku je náměstkyní ministryně Karly Šlechtové. 

 

Ing. David Koppitz 

Ředitel odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj 

ČR, absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického 

v Brně a Southern Oregon University v USA. V minulých letech 

působil jako vedoucí oddělení vnějších vztahů statutárního města 

Pardubice, dále jako manažer mezinárodního vzdělávacího 

programu Europrofis, s.r.o., jako poradce ministryně MMR ČR či 

jako projektový manažer Mezinárodního poradenského centra 

obcí.  



PhDr. Karel Vít PhD. 

Vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení 

Statutárního města Hradec Králové, nejvyšší dosažené vzdělání je 

doktorát Univerzity Karlovy Fakulty sociálních věd. V minulosti 

působil v agentuře Czech Trade, kde měl na starosti evropské 

fondy, v letech 2005-2006 byl vrchním ředitelem sekce finance a 

provoz. Později se stal ředitelem odboru implementace fondů EU 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. V průběhu své praxe 

působil rovněž na Univerzitě Hradec Králové a Metropolitní 

univerzitě Praha. 

 
 

 

RNDr. Zita Kučerová Ph.D. 

Ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradecké kraje, 

absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru 

Sociální geografie. Na VUT v Brně dokončila doktorské studium na 

Fakultě architektury. Má více než dvacet let zkušeností v oblasti 

strategického plánování, regionální a ekonomické geografie, 

regionální politiky EU a ČR. Během své praxe působila ve státní 

správě na místní, krajské i národní úrovni, pracovala v privátním 

i akademické sektoru, kde působí jako externí přednášející.  
 

 

 

Prezentující z panelové diskuze  
 

Mgr. František Kubeš 

Vedoucí oddělení urbánní politiky na Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR, vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na 

Ostravské univerzitě. Kromě agendy Smart Cities se podílí na 

přípravě urbánních integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ), realizaci 

Operačního programu URBACT III či spolupráci na výzkumných 

projektech rezortu. Několik let působil na Magistrátu města Brna v 

Kanceláři strategie města.  

 
  



Ing. Jakub Slavík, MBA  

Manažerský poradce v oblasti strategického řízení veřejných 

služeb, s více než třicetiletou odbornou a manažerskou praxí ve 

veřejné dopravě, v poradenství pro dopravu a energetiku a ve 

vzdělávání manažerů. V současnosti se aktivně zabývá rozvojem 

a propagací konceptu Smart city v ČR. Je spoluautorem 

„Modrožluté knihy Smart Písek“ a jako člen řídicího výboru se 

podílel na vypracování oficiální metodiky Smart city v ČR. Kromě 

toho je autorem manažerských učebnic „Marketing a strategické 

řízení ve veřejných službách“, „Finanční průvodce nefinančního 

manažera“ a „Z inženýra manažerem“ a provozovatelem portálů 

Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz.  

 

 

Ing. Jan Sobotka  

Starosta města Vrchlabí, absolvent VUT Brno, obor vodní stavby a 

vodní hospodářství. Roku 2002 byl zvolen předsedou 

dobrovolného svazku měst a obcí „Krkonoše“, se sídlem ve 

Vrchlabí, čítající k dnešnímu dni 40 měst a obcí se zhruba 65 tisíci 

trvale žijícími obyvateli. Tuto funkci vykonává dodnes. 
 

 

 

 

Ing. Ondřej Zezulák 

Ředitel Technologického centra Hradec Králové, absolvent 

Provozně-ekonomické fakulty ČZU, většinu svého profesního 

života spojil s informačními technologiemi. Ve svém dřívějším 

působišti se téměř dvanáct let z pozice jednatele společnosti 

věnoval vytváření a spolu-vedení projektových týmů pro klienty 

z oblasti bankovnictví a veřejné správy či řízení vývoje a 

implementaci informačních systémů zákazníkům z řad malých a 

středních podniků. V Technologickém centru Hradec Králové 

působí od února letošního roku. 
 

 



 

Radovan Polanský  

Výkonný ředitel Czech Smart City Clusteru. Vybudoval několik IT 

firem, kde zastával vedoucí pozice v marketingu, obchodu a top 

managementu. Roku 2011 se stal výkonným ředitelem 

Technologického centra Písek, kde se věnoval budování centra, 

rozvoji služeb a zahraničních vztahů a rozvoji dnes už spin-off 

společností. V posledních letech se věnoval rozvoji iniciativy Smart 

City Písek a projektům v oblasti IoT a Smart City.  
 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Ptáčková 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu 

Libereckého kraje, absolventka Technické univerzity v Liberci, 

konkrétně Textilní a následně Hospodářské fakulty. Více jak deset 

let se v její pracovní náplni prolínají témata tvorby strategických 

dokumentů, projektů podpory podnikání a inovací 

s tématy  způsobů uplatňování principů udržitelného rozvoje 

v praxi municipalit, práce s veřejností a občanské společnosti. Obě 

tyto roviny se propojily v tomto roce do pozice manažera projektu 

Smart akcelerátoru Libereckého kraje a člena týmu, který se podílí 

na implementaci RIS3 strategie v Libereckém kraji.  
 

 

Ing. Jan Chvojka  

Vedoucí oddělení strategického plánu a strategie v oblasti 

energetiky, odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic. 

Po studiích pracoval jako projektant energetiky, v roce 1996 založil 

soukromou projekční a inženýrskou společnost. Od roku 2011 

pracoval na Magistrátě města Pardubic jako vedoucí oddělení 

investic, od roku 2014 jako projektový manažer a energetik města 

Pardubic. 
 

  



Ing. Pavel Čech, Ph.D.  

Odborný asistent na Katedře informačních technologií Fakulty 

informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Kromě této 

funkce se věnuje přípravám mezinárodních workshopů. Ty se 

zabývají uplatněním „chytrých“ technologií v pracovním prostředí, 

s názvem Smart Office and Other Workplaces. V roce 2015 

spoluorganizoval mezinárodní konferenci Intelligent Environments 

v Praze. Podílel se na realizaci řady projektů v evropských 

rámcových programech IST. Vedl přípravné práce projektu 

v programu Horizon 2020 zaměřených na rozvoj oboru „Intelligent 

Environments“ v České republice. 
 

 

Anna Pasková, M.A. 

Vedoucí samostatného oddělení politiky a strategií životního 

prostředí na Ministerstvu životního prostředí ČR, absolventka 

oboru environmentální bezpečnost na Univerzitě OSN. Kromě 

agendy Smart Cities a čistá mobilita zodpovídá za plnění Státní 

politiky životního prostředí, zpracování Zpráv o stavu životního 

prostředí v ČR nebo odborné řízení České informační agentury 

životního prostředí. V minulosti působila při Nadaci USAID pro 

environmentální bezpečnost a udržitelnost, Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR či Státním fondu životního prostředí ČR.  
 

 

Mgr. Martin Janda 

Ministerský rada Odboru řízení operačních programů na 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, absolvent Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má několikaletou praxi 

v soukromém sektoru, kde se věnoval především problematice 

přípravy dopravních staveb, posuzování jejich vlivů na životní 

prostředí a územnímu plánování. Od roku 2015 působí na 

Ministerstvu pro místní rozvoj jako garant specifických cílů 1.1 a 

1.2 Integrovaného regionálního operačního programu, 

věnovaných podpoře investic do krajské silniční sítě a do 

udržitelných forem dopravy – veřejné a nemotorové dopravy. 


