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I N G . L UD Ě K TESAŘ
Narozen 25. 03. 1974. Ekonom specializující se od roku 1998 na veřejné finance
s 8letou zkušeností z MF ČR a ÚV ČR. Od roku 2007 působí jako OSVČ se specializací na
finance a hospodaření samospráv měst, obcí, krajů a jejich organizací a společností.
Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD).
Zasadil se o vznik metod snižování administrativní zátěže (např. RIA1), když vedl odbor
na úrovni sekce spadající pod předsedy vlád2, kde tehdy vznikaly metody zlepšování
kvality regulace. Zavedl první řízení kvality ISO 9001 v ústřední státní správě v ČR, na
Úřadu vlády v jím řízeném Institutu státní správy v roce 2006.
Byl externím poradcem bývalého místopředsedy
Bohuslava Sobotky (ČSSD). Prosadil mj. audit MF ČR.

vlády

a ministra

financí

Pracoval jako kancléř hejtmana Pardubického kraje a ekonoma Michala Rabase (ODS).
Řadu let byl lektorem CEVRO institutu a je členem správní rady European Business
School SE.
Zkušený v praktické aplikaci standardů řízení kvality a procesů ISO, CAF 3 a EFQM4,
strategickém a projektovém řízení s osvědčením dle mezinárodních standardů IPMA5.
Má zkušenosti dle licence ČNB s kapitálovým trhem. Je tvůrcem systému financování
obnovy majetku měst a obcí.
Pořádá každý rok tradiční úspěšnou konferenci Rozpočet a finanční vize měst a obcí,
na které vystupují ekonomické kapacity ČR, např. viceguvernéři a ředitelé z ČNB,
předsedové ČSÚ, hlavní ekonom KB, náměstci a ředitelé z MF ČR a další osobnosti
finančního světa.
Zastával funkce od referenta, analytika, ředitele odboru na úrovni sekce, přes vrchního
vládního radu, poradce ministra a místopředsedy vlády až po projekt partnera
a jednatele obchodní společnosti.
Spoluzaložil značku Regionservis a založil značku Cityfinance.
Je autorem velkého množství odborných článků, řadu let byl korektorem časopisu
Daně a právo v praxi a je nezávislým poradce mnoha úspěšných měst, obcí a krajů v ČR.
Reference a další informace jsou na www.cityfinance.cz
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anglicky Regulatory Impact Assessment nebo Regulatory Impact Analysis
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Vystřídaly se Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, ukončení práce na vlastní žádost za Topolánka
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Společný sebehodnotící rámec (Common Assessment Framewor)
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EFQM (European Foundation for Quality Management).
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International Project Management Association (IPMA) je nadnárodní sdružení projektových manažerů.

