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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 kanceláře 

primátora a poté jako vedoucí odboru rozvoje a strategie města. 

 

 

Ing. David Škorňa 

Ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií na Ministerstvu 

pro místní rozvoj ČR, absolvent Fakulty ekonomické, Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava. Profesně se zaměřuje na EU 

fondy (aktuálně na koordinaci současného programového období a 

přípravu období po roce 2020), dále na veřejné politiky či rozvoj 

strategického řízení ve veřejné správě, v rámci čehož např. předsedá „EU 

network on Public administration and governance“.  

 

 

 

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. 

  



Ing. Radana Leistner Kratochvílová 

Vedoucí Oddělení řízení strategie regionálního rozvoje na Ministerstvu 

pro místní rozvoj ČR, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, 

Mezinárodní politiku a diplomacii. Zabývá se především tvorbou strategie 

regionálního rozvoje po roce 21+, vyhodnocováním regionální politiky a 

koordinuje uplatňování územní dimenze v ESIF v ČR.  Několik let 

působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na řídicím orgánu 

Evropského sociálního fondu a pracovala v Evropské komisi na 

Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 

začleňování. 

 

 

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.  

 

Bc. Pavel Hečko 

Člen Rady Královéhradeckého kraje, zodpovědný za oblast regionálního 

rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Je absolventem 

Univerzity Hradec Králové, obor Sociální patologie a prevence. Od roku 

2002 je zastupitelem v Meziměstí, od roku 2003 zde působí ve funkci 

místostarosty. 

Má zkušenosti s problematikou územně samosprávných celků, územními 

plány a územním plánováním, čerpáním grantů a dotací z OP EU.  

 

 

Jana Kuthanová 

Je starostkou Obce Hořiněves od roku 2002, od roku 2010 předsedkyní 

Správní rady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, od založení 

Sdružení místních samospráv ČR členkou rady a krajskou předsedkyní 

tohoto sdružení, zakladatelka o.p.s. Hradecký venkov - místní akční 

skupiny, od r. 2013 členkou výboru Národní sítě MAS ČR a od r. 2017 její 

místopředsedkyní. 



Karel Rejchrt 

Člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta obce 

Božanov v Královéhradeckém kraji. Funkci starosty vykonává již šesté 

volební období. Ve SMO ČR hájí zájmy především malých obcí a je 

členem mnoha platforem, především věnujících se společné zemědělské 

politice a její budoucnosti. 

 

 

Mgr. Ivana Kudrnáčová 

Vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje od roku 2014, absolventka Pedagogické fakulty 

Hradec Králové, v období 2007–2014 se podílela na zpracování a řízení 

projektů, vedla oddělení evropských grantů, má více než deset let 

zkušeností v oblasti evropských dotací a regionálního rozvoje. 

 

RNDr. Zita Kučerová Ph.D. 

Vedoucí Centra rozvoje a inovací v regionální rozvojové agentuře CIRI, 

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.  

 

Mgr. Martina Ceplová 

Ředitelka regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro 

Královéhradecký kraj, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 

Králové. Na centrálu CzechInvestu v Praze nastoupila v roce 2007, kde 

strávila 2 roky. Po mateřské dovolené nastoupila na regionální pobočku 

do Hradce Králové, kde působí i v současnosti.   

  



Ing. Věra Varmužová 

Vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů, Krajská správa 

Českého statistického úřadu v Hradci Králové, absolventka Vysoké školy 

ekonomické v Praze, obor Ekonomická statistika. 

Má zkušenosti z různých statistických zjišťování a ty uplatňuje 

ve zpracování a poskytování regionálních dat státní statistické služby v 

kraji. Vytváří regionální statistické publikace a analýzy, prezentuje data 

ČSÚ pro regionální partnery veřejné správy a Univerzitu Hradec Králové 

a spolupracuje na společných projektech. 


