
 
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:     1. 6. 2021 

 

 

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:     14. 6. 2021 
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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:     1. 6. 2021 

 
 
 
Lenka Černá    manažerka 
  
Placené funkce:                                                generální ředitelka a místopředsedkyně správní rady  
 

           ECONOMIA 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:                                              1.9.2021 
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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:     14. 6. 2021 

 

 

 

 

 

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%):  

 DOT Glasses s.r.o. 

 StartupYard LLC 

 

Veřejný funkcionář (pozice):    není 

 

Ostatní:      není 

 

Datum vyplnění:     1. 6. 2021 
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Petr Kříž                                                 auditor     

Placené funkce:       Partner PricewaterhouseCooopers (společník a jednatel) 

Člen výboru SVJ Národní obrany 685/21 Praha 6                 

Neplacené funkce:                                             Předseda Dozorčí rady TI 

Člen Správní rady University Karlovy 

Člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha 

Předseda Horolezeckého oddílu a člen Rady Turistického 

akademického klubu 

Člen výboru Eiland z.s. (spolek vydávající horolezeckého 

průvodce Ostrov) 

Revizor Otevřený prostor, z.ú. 

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

žádný 

Veřejný funkcionář (pozice):          žádné                   

Ostatní:          Zakladatel Nadačního fondu dobrodružné výchovy v 

přírodě                                                   

Datum vyplnění:        11. 06. 2021 
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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:     25. 6. 2021 

 
 
 

Martin Janíčko  Head of Risk, MND a.s.  

   
Placené funkce:     Vysokoškolský učitel (VŠE a IES FSV UK) 

 

Neplacené funkce:   člen Dozorčí rady TI 

 

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

      není 

Veřejný funkcionář (pozice):  

      není 

 

Ostatní:     není  

    

Datum vyplnění:    11. 6. 2021      
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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  

aktivní 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:     11. 6. 2021 

 
 
 
 


