
 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 
 

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

 
SPRÁVNÍ RADA  
 
 

Jan Spáčil, advokát 

 
Placené funkce: partner advokátní kanceláře 

Neplacené funkce: předseda Správní rady TI  

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

AK Ambruz & Dark 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: 24.5. 2016 

 

Ondřej Klofáč, ekonom 

 
Placené funkce: jednatel Max a Marianne Schwarz & Co. spol. s.r.o. 

Neplacené funkce: člen Správní rady TI 

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

Veřejný funkcionář (pozice): není 

Ostaní: není 

Datum vyplnění: 19.5. 2016 

 

Tomáš Němeček, právník Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 
Placené funkce: neuvolněný člen zastupitelstva Městské části Praha 8 s členstvím ve třech komisích 

(měsíční odměna 3.049,- Kč), člen rozkladové komise ministra zdravotnictví (jednorázová odměna za jednání 

2.000,- Kč). 

Neplacené funkce:  

člen Správní rady TI Česká republika; člen Správní rady TI Slovensko 

člen Rady Novinářské ceny (soutěže pořádané Nadací Open Society Fund). 

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

Veřejný funkcionář (pozice): neuvolněný člen zastupitelstva Městské části Praha 8 s členstvím ve třech 

komisích (školství, redakční rada, organizační komise), člen rozkladové komise ministra zdravotnictví 

Ostatní: není 

Datum vyplnění: 19. 5.2016 



 
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: 19.5. 2016 

 

DOZORČÍ RADA  
 
 

Vladimír Králíček, docent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE Praze, auditor 

 
Placené funkce:  

prokurista a zaměstnanec společnosti ACC servis s.r.o. 

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

Neplacené funkce: 

předseda Dozorčí rady TI 

člen Dozorčí rady Hennerův nadační fond 

statutární orgán – Družstvo INTECON Praha v likvidaci 

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

Veřejný funkcionář (pozice): není 

Ostatní: člen Výboru pro metodiku auditu Komory auditorů ČR 

Datum vyplnění: 19.5. 2016 

 
 

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: 19.5. 2016 

 

 

 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 
 

Věra Výtvarová, vedoucí partnerka a jednatelka PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.  

   
Placené funkce: vedoucí partnerka a jednatelka PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 

Neplacené funkce: členka Dozorčí rady Transparency International, členka Mecenášského výboru 

Národního divadla  

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

Veřejný funkcionář (pozice): ne  

Ostatní: ne 

Datum vyplnění: 20. 5. 2016 

 
 

ZAKLADATELÉ 
 
Bohdan Dvořák, jednatel Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. 

 

Placené funkce: ředitel divize pro veřejnou správu (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.) 

Neplacené funkce: člen Volebního shromáždění TI 

Rozhodující podíl v podnikající právnické osobě (vyšší než 5%): Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. 

Veřejný funkcionář (pozice): není 

Ostatní: není 

Datum vyplnění: 19.5. 2016 

 
Václav Láska, senátor a advokát 

 
Placené funkce: senátor Parlamentu ČR (od 14.10.2014) 

Neplacené funkce: člen Volebního shromáždění TI 

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

Veřejný funkcionář (pozice): senátor Parlamentu ČR 

Ostatní: není 

Datum vyplnění: 19.5.2016 

 

Libor Vávra, soudce 

 
Placené funkce: nejsou 

Neplacené funkce: člen Volebního shromáždění TI 

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

Veřejný funkcionář (pozice): soudce 

Datum vyplnění: 19.5. 2016 

 



 
Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země. 
 
 
Jan Vyklický, soudce 

 
Placené funkce: nejsou 

Neplacené funkce: člen Volebního shromáždění TI, člen Správní rady Hestia, čestný prezident Soudcovské 

unie ČR 

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

Veřejný funkcionář (pozice): soudce 

Datum vyplnění: 19.5.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 


