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SEZNAM PORADNÍCH ORGÁNŮ A PORADCŮ V SOUSTAVĚ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ  

PLATNÝ K 15. 2. 2021 

 

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, celkově vyplacená odměna za předchozí 

pololetí 8.640,- Kč. 

 

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 

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 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 Plzni 

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

rezortního interního protikorupčního programu 

 

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 Ústí nad Labem 

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

rezortního interního protikorupčního programu 
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Městské 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 Brně 
 

J. K. marketing s. r. o.  
Hybešova 762/42 
602 00 Brno 
IČ: 25551329 

 
Smlouva o spolupráci od 1.7.2020 do 31.12.2020  
Celkově vyplacená odměna 42.350,- Kč 

 

Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

JUDr. Filip Horák 
AK Radnická 11, Brno 
 

Služby v souvislosti se smlouvou o poskytování 
právních služeb (1 SPR 275/2018) 
(není dán souhlas poradce se zveřejněním výše 
sjednané či smluvní odměny) 

 

 

 

 

 

 

 


