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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 působil ve funkci místostarosty 
a od roku 2018 ve funkci starosty.  Má zkušenosti s problematikou územně 
samosprávných celků, územními plány a územním plánováním, čerpáním 
grantů a dotací z operačních programů EU. 

 

 

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 poté 
jako vedoucí odboru rozvoje a strategie města. 

 

 

Ing. David Koppitz 

Náměstek pro řízení sekce 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, ředitel odboru regionální politiky MMR 

 

 

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 Evropských a strukturálních investičních fondech 
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. 

 

 



   
 

Ing. Patrik Reichl, MBA 

Generální ředitel agentury CzechInvest. Vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu 
působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, 
později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek 
generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. 

 

 

 

 

Ing. David Machač  

Vedoucí oddělení realizace v odboru Evropské územní spolupráce na 
Ministerstvu pro místní rozvoj. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, obor regionalistika a veřejná správa. Po škole nastoupil na MMR, kde 
působil v oddělení metodiky a přípravy programů evropské území spolupráce. 
Od roku 2010 vede oddělení realizace programů přeshraniční spolupráce, mj. 
programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Bc. Karel Klíma 

Člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního 
hospodářství, životního prostředí a zemědělství. Je absolventem Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Jako člen Rady 
Královéhradeckého kraje zodpovědný za strategické plánování a investice 
působil již v letech 2000-2004. Od roku 1990 celkem 20 let vykonával funkci 
starosty města Hostinné.  Má zkušenosti v oblasti investiční výstavby, 
plánování, samosprávy i státní správy. 

 



   
 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. 

Vedoucí Oddělení rozvoje a inovací v regionální investiční a 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. 

 

 

 

 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 

Věnuje se sociální geografii a regionálnímu rozvoji, zejména rozvoji 
venkova, územnímu plánování a hodnocení vývoje venkovského 
osídlení a organizaci veřejné správy. Na Přírodovědecké fakultě UK 
vede výzkumné centrum RURAL, které řeší celou řadu projektů 
zaměřených na rozvoj venkova, spolupracuje s MMR při řešení této 
problematiky. Je autorem typologie venkovského osídlení, hodnotí 
postavení a význam aktérů rozvoje venkova   Je spoluautorem řady 
vědeckých prací a členem redakčních rad v mezinárodních vědeckých 
časopisech se zaměřením na témata rozvoje venkovského prostoru. 
Má zkušenosti jak ze zahraničí, tak z místního rozvoje a komunální 
politiky. 

  

 
 
 
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 je členkou rady. Je 
zakladatelkou místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., od 
roku 2013 členkou výboru Národní sítě MAS ČR a od roku 2017 její 
místopředsedkyní a nyní i předsedkyní Krajského sdružení MAS 
Královéhradeckého kraje. 

 



   
 

RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 

Tomáš Kučera je vedoucím katedry demografie a geodemografie na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde na přelomu 70. a 80. let 
vystudoval ekonomickou a sociální geografii. Na fakultu se vrátil v roce 
1986 po vědecké aspirantuře v Geografickém ústavu Československé 
akademie věd jako odborný asistent. Problematikou tvorby populačních 
prognóz se zabývá od roku 1980. Posledních pětadvacet let se věnuje 
populačnímu prognózování nejen v rámci základního, ale i aplikovaného 
výzkumu. 

 

 

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 

Roman Matoušek je vedoucím oddělení výzkumů, projektů a komunikace 
odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval sociální geografii 
a regionální rozvoj se zaměřením na bydlení a bytové politiky. Na tomtéž 
pracovišti působil několik let jako odborný asistent, věnoval se výuce 
v oblastech geografie města a výzkumu regionálního rozvoje, rezidenční 
segregace nebo energetické chudoby. Od roku 2014 působil v Agentuře 
pro sociální začleňování jako expert na oblast sociálního bydlení.  

 

Bc. Petr Lang 

Petr Lang je datovým analytikem v oddělení výzkumů, projektů 
a komunikace odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 
V Agentuře je jedním ze spoluautorů vznikající Metodiky pro posouzení 
rozsahu sociálního vyloučení v území. V minulosti se výzkumně zabýval 
kvalitou života cizinců v Brně, misijemi a pastorací křesťanských církví mezi 
Romy a participoval při evaluaci sociálních služeb a brněnského projektu 
Rapid Re-Housing. V současnosti dokončuje magisterské studium 
sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.   

 

 

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 

Absolvent doktorského studia demografie na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy, kde od roku 2007 působí na pozici odborného asistenta. 

Od roku 2010 pracuje také na Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

Ve své výzkumné činnosti se zabývá především aplikovanou a regionální 

demografií. Od roku 2009 je členem Hlavního výboru České demografické 

společnosti, z. s. Rovněž je členem několika rezortních pracovních 

a expertních skupin či komisí (MZd, MMR). 


