
SEZNAM PORADNÍCH ORGÁNŮ A PORADCŮ V SOUSTAVĚ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ 

 

Nejvyšší státní zastupitelství  

nemá aktuálně poradní orgány a poradce ve smyslu definice uvedené v příloze č. 2 Rámcového 

rezortního interního protikorupčního programu 

Vrchní státní zastupitelství v Praze 

Dohoda o provedení práce - prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úkoly 

technika požární ochrany  

zajišťuje bezpečnostní ředitelka KSZ v Plzni Martina Terčová 

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 

Poradní orgány 

Název orgánu  Člen orgánu  Předmět činnosti  Odměna  

Operativní 

porada 

vrchního 

státního 

zástupce 

JUDr. Ivo Ištvan 

Mgr. Pavel Komár 

Mgr. Radek Bartoš 

Mgr. Roman Smělý 

Mgr. Petr Šereda 

Mgr. Lenka Zbožínková 

Bc. Libuše Vystrčilová 

Jitka Zbořilová 

Projednává 

zásadní otázky 

správy státního 

zastupitelství 

Bez honoráře 

Knihovní rada 

vrchního 

státního 

zástupce 

JUDr. Lenka Šromová 

Mgr. Radek Bartoš 

Mgr. Lenka Zbožínková 

Jaroslav Pernica 

Leona Sekaninová 

Odborně a 

metodicky 

posuzuje 

potřebnost 

doplňování a 

využívání úřední a 

příručních 

knihoven o nové 

právnické knihy a 

odborné publikace, 

rozhoduje o jejich 

vyřazování 

Bez honoráře 

Pracovní 

skupina pro 

analytickou, 

metodickou 

a legislativní 

činnost 

JUDr. Ivo Ištvan 

Mgr. Pavel Komár 

Mgr. Radek Bartoš 

Mgr. Roman Smělý 

Mgr. Petr Šereda 

Mgr. Lenka Zbožínková 

Zaujímá stanoviska 

k návrhům zákonů 

a jiných právních 

předpisů zaslaných 

k připomínkám 

Bez honoráře 

Rada státních 

zástupců 

JUDr. Jarmila Ošlejšková 

JUDr. Ladislav Hruban, Ph.D. 

JUDr. Lenka Šromová 

Podává návrhy a 

vyjádření v otázkách 

správy státního 

zastupitelství 

Bez honoráře 

 

 

 

 



Krajské státní zastupitelství v Praze 

nemá aktuálně poradní orgány a poradce ve smyslu definice uvedené v příloze č. 2 Rámcového 

rezortního interního protikorupčního programu 

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích 

nemá aktuálně poradní orgány a poradce ve smyslu definice uvedené v příloze č. 2 Rámcového 

rezortního interního protikorupčního programu 

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem 

nemá aktuálně poradní orgány a poradce ve smyslu definice uvedené v příloze č. 2 Rámcového 

rezortního interního protikorupčního programu 

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 

nemá aktuálně poradní orgány a poradce ve smyslu definice uvedené v příloze č. 2 Rámcového 

rezortního interního protikorupčního programu 

Krajské státní zastupitelství v Brně 

J. K. marketing s. r. o.  
Hybešova 762/42 
602 00 Brno 
IČ: 25551329 
 
Smlouva o spolupráci od 1. 1 2020 do 30. 6. 2020  
odměna 8.740,- Kč za měsíc  
celkově vyplacená odměna 50.820,- Kč 
 

Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

Advokátní kancelář JUDr. Filip Horák 
Radnická 11 
602 00 Brno 
 
Smlouva o poskytování právních služeb 
není dán souhlas poradce se zveřejněním výše sjednané či smluvní odměny 
 

Krajské státní zastupitelství v Plzni 

Poradní orgány 

Název orgánu  Člen orgánu  Předmět činnosti  Odměna  

Poradní sbor 

krajské státní 

zástupkyně 

v Plzni 

 

Předsedkyně poradního sboru: 

Mgr. Radomíra Anderlová, vedoucí III. 

oddělení KSZ v Plzni 

 

Členové: 

JUDr. Pavel Hajný, státní zástupce 

KSZ v Plzni 

Mgr. Milan Pózel, okresní státní 

zástupce  OSZ v Rokycanech 

JUDr. Jitka Úlovcová, okresní státní 

zástupkyně  OSZ Plzeň-sever 

JUDr. Renata Havelková, okresní 

státní zástupkyně OSZ Plzeň-jih 

Poradní sbor plní úkoly 

především dle § 13g 

odst. 1 písm. i zákona 

č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství, 

ve znění pozdějších 

předpisů, tj. řídí 

a kontroluje 

čekatelskou praxi 

v obvodu krajského 

státního zastupitelství 

a její výkon.  

 

Bez honoráře 

 



Městské státní zastupitelství v Praze 

Poradní orgány 

(zřízeny Organizačním řádem MSZ v Praze č. 3/2016) 

Název orgánu  Člen orgánu  Předmět činnosti  Odměna  

Operativní 

porada 

 

Mgr. Martin Erazím, městský státní 
zástupce v Praze 
JUDr. Daniela Smetanová, I. 
náměstkyně městského státního 
zástupce v Praze 
Mgr. Vladimír Hackl, 
náměstek městského státního 
zástupce v Praze pro přezkumnou a 
dohledovou činnost 
Mgr. Jiří Kubrycht, náměstek 
městského státního zástupce v Praze 
pro netrestní oblast a kriminalitu 
speciálních subjektů 
ing. Pavel Tůma, ředitel správy 
Městského státního zastupitelství 
v Praze 

Projednává základní 

otázky organizace, 

řízení a činnosti 

Městského státního 

zastupitelství v Praze 

a státních zastupitelství 

v jeho působnosti, 

podílí se rovněž 

na metodické, 

Městského státního 

zastupitelství v Praze 

Bez honoráře 

Poradní sbor 

pro výchovu 

čekatelů 

Předseda poradního sboru:  
JUDr. Tomáš Bláha, vedoucí 
oddělení kontrolního a organizačního 
Městského státního zastupitelství 
v Praze 
Členové: 
Mgr. Vladimír Hackl, náměstek 
městského státního zástupce v Praze 
pro přezkumnou a dohledovou 
činnost 
JUDr. Vratislava Soldánová, vedoucí 
netrestního oddělení Městského 
státního zastupitelství v Praze 
Mgr. Hana Vrbová, obvodní státní 
zástupkyně pro Prahu 5 

Koordinuje průběh 

a dohlíží na průběh 

přípravné služby, 

stanoví věcný a časový 

plán přípravné služby 

každého čekatele. 

Přitom se řídí právními 

předpisy vydanými 

Ministerstvem 

spravedlnosti. 

Bez honoráře 

Poradní sbor - 

komise pro 

přijímací 

pohovor 

s uchazeči o 

místo 

právního 

čekatele 

Mgr. Jiří Kubrycht, náměstek 
městského státního zástupce v Praze 
pro netrestní oblast a kriminalitu 
speciálních subjektů 
Mgr. Jaroslava Linhartová, státní 
zástupkyně Městského státního 
zastupitelství v Praze 
Mgr. Ing. Jiří Zdražil, státní zástupce 
Městského státního zastupitelství v 
Praze 
  

§ 5 vyhlášky 303/2002 

Sb. – provedení 

přijímacího pohovoru 

Bez honoráře 

Rada pro 

kybernetickou 

bezpečnost 

Předseda rady - správce pro 
kybernetickou bezpečnost: 
p. Míša Janů, bezpečnostní ředitel (p. 
Helena Madurová)  
ing. Martin Šáda, vedoucí oddělení 
informatiky,  systémový inženýr 

čl. 7 a 7a Opatření poř. 

č. 3/2016 městského 

státního zástupce 

v Praze, kterým se 

vydává Organizační 

řád 

Městského státního 

zastupitelství v Praze 

Bez honoráře 



Krizový štáb 

Městského 

státního 

zastupitelství 

v Praze 

Předseda štábu:  
Mgr. Martin Erazím, městský státní 
zástupce v Praze 
Místopředseda štábu:  
Mgr. Vladimír Hackl, náměstek 
městského státního zástupce v Praze 
pro přezkumnou a dohledovou 
činnost 
Členové:  
ing. Pavel Tůma, ředitel správy 
Městského státního zastupitelství v 
Praze 
Mgr. Helena Madurová, bezpečnostní 
ředitelka 
Ing. Martin Šáda, vedoucí oddělení IT 
Mgr. Jan Lelek, obvodní státní 
zástupce pro Prahu 1 

Působí v oblasti 

prevence a řešení 

krizových situací 

ohrožujících zdraví 

zaměstnanců a 

bezchybné fungování 

městského státního 

zastupitelství v Praze a 

obvodních státních 

zastupitelství pro 

Prahu 

1 až 10. 

Bez honoráře 

 


