
 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

 

Registr zájmů členů orgánů  
Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

 

 

 

Jan Spáčil      advokát 
 
Placené funkce:     partner advokátní kanceláře 

Neplacené funkce:     předseda Správní rady TI  

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář 

 Vinařství Stolová Hora s.r.o. 

 Deloitte Legal s.r.o. (Slovensko) 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 

 

Ondřej Klofáč    ekonom 

 
Placené funkce:     nejsou 

Neplacené funkce:     člen Správní rady TI  

Jednatel: 

 Max a Marianne Schwarz & Co. spol. s.r.o. 

 CI Consulting, s.r.o. 

 CCCO, s.r.o. 

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

 CI Consulting, s.r.o. 

  CCCO, s. r. o.  

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 

 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

Pavel Uhl     advokát 
 
Placené funkce:     nejsou 

Neplacené funkce:     člen Správní rady TI  

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 
 
 

Lenka Černá    manažerka 
  
Placené funkce:   výkonná ředitelka divize ANNONCE, VLTAVA LABE MEDIA, 

a.s. 

Neplacené funkce:     členka Správní rady TI  

zakladatelka a předsedkyně správní rady Ústavu nezávislé 

žurnalistiky, z.ú.  

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 
 
 
Pavlína Louženská   stratég u manGoweb 
 
Placené funkce:     na volné noze 

Neplacené funkce:     členka Správní rady TI  

mentor (např. Google Developers Launchpad)  

předsedkyně zapsaného spolku #HolkyzMarketingu   

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):   

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není  

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 

 

 

 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

Philip Staehelin    podnikatel 
 
Placené funkce:     propagátor (Direct People s.r.o.) 

Neplacené funkce:     Člen Správní rady TI 

Rozhodující podíl v podnikajících právnické osobě (vyšší než 5%):  

 Video Recruiting Solutions s.r.o.  

 AAA Techlabs s.r.o. 

 StartupYard LLC 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

 
 

Vladimír Králíček docent na katedře finančního účetnictví a auditingu 
VŠE v Praze 

Placené funkce:   prokurista a zaměstnanec společnosti ACC servis s.r.o. 

člen Dozorčí rady DOLKAM Šuja a.s. (Slovenská republika) 

předseda výboru pro audit ve společnostech: 

 Nemocnice České Budějovice a.s. 
 Nemocnice Písek a.s. 
 Nemocnice Strakonice a.s. 
 Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 
 Nemocnice Tábor a.s. 
 EUC a.s. 

 

Neplacené funkce:  předseda Dozorčí rady TI 

člen Dozorčí rady Hennerův nadační fond 

Podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      člen Výboru pro metodiku auditu Komory auditorů ČR 

Datum vyplnění:    17. 7. 2019 

 

Eva Kotlánová    odborný asistent na VŠ 
 
Placené funkce:     nejsou 

Neplacené funkce:     členka Dozorčí rady TI 

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

Ostatní:      není 

Datum vyplnění:     18. 7. 2019 

 
 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

 

Věra Výtvarová   vedoucí partnerka auditu v regionu Střední a 

východní Evropy 

jednatelka PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.  

   
Placené funkce:     nejsou 

Neplacené funkce:   členka Dozorčí rady TI 

členka Mecenášského výboru Národního divadla  

Podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    není  

Ostatní:      18. 7. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 

 
 
Václav Láska     senátor a advokát 
 
Placené funkce:     advokát 

Neplacené funkce:     člen Volebního shromáždění TI 

 

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

 UFKOS s.r.o.  

 Britany rest s.r.o. 

 Gordo Male s.r.o. 

Veřejný funkcionář (pozice):    senátor Parlamentu ČR 

Ostatní:      člen (předseda) statutárního orgánu Spolku Incitatus 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 

Libor Vávra      soudce 
 
Placené funkce:     nejsou 

Neplacené funkce:     člen Volebního shromáždění TI  

čestný prezident Soudcovské unie ČR  

člen Vědecké rady Právnické fakulty UK  

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%):  

není 

Veřejný funkcionář (pozice):    soudce 

Datum vyplnění:     17. 7. 2019 

 
 
 
 


