Příloha č. 2
ROZDĚLOVNÍK
Povinná připomínková místa
Česká národní banka daniel.tyraj@cnb.cz; petr.vyborny@cnb.cz
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí stanislava.voskova@mfcr.cz
Ministerstvo kultury petr.dvorak@mkcr.cz
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj schpav@mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu tomas@hajdusek.cz
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra jana.herudkova@mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství zdenek.tesner@mze.cz
Ministerstvo životního prostředí
Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády
Úřad vlády ČR - místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a
předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí hornik.jan@vlada.cz
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility
Úřad vlády ČR - zmocněnec vlády pro lidská práva
Další (nepovinná) připomínková místa
Agrární komora
Akademie věd
Asociace samostatných odborů
Bezpečnostní informační služba
Českomoravská konfederace odborových svazů
Český báňský úřad
Český statistický úřad

Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální lenka.vrzalova@cuzk.cz
Družstevní asociace
Energetický regulační úřad
Finanční arbitr
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Grantová agentura České Republiky
Hlavní město Praha
Hospodářská komora pripominkovani@komora.cz
Kancelář prezidenta republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny
Kancelář Senátu
Kancelář veřejného ochránce práv
Konfederace umění a kultury
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz.
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Národní bezpečnostní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Sdružení místních samospráv ČR
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost eduard.kloboucek@sujb.cz
Svaz měst a obcí
Technologická agentura
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů legislativa@uoou.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády ČR - Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany
Ústav pro studium totalitních režimů
Ústavní soud

Krajské soudy, vrchní soudy a státní zastupitelství (DS)
Krajský

soud

v

Českých

Budějovicích

zstrnad@ksoud.cbu.justice.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Hradci Králové
Krajský soud v Brně
Krajský soud v Ostravě
Krajský soud v Plzni mbenetkav@ksoud.plz.justice.cz
Krajský soud v Praze
Městský soud v Praze
Vrchní soud v Olomouci
Vrchní soud v Praze
Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství
a krajská státní zastupitelství
Profesní komory a sdružení (DS nebo e-mailem)
Exekutorská komora České republiky (DS)
Notářská komora České republiky (DS)

Česká advokátní komora (DS)
Česká bankovní asociace (cba@czech-ba.cz; hanzlik@czechba.cz)

Asociace insolvenčních správců (tajemnik@ASIS.cz)
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR
(infor@kskri.cz)
Svaz průmyslu a dopravy (pjezkova@spcr.cz)
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
(kzps@kzps.cz)
Českomoravská
konfederace
odborových
svazů
(svazůzavadil.jaroslav@kzps.cz)
Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita@mpsv.cz)
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (spzcr@volny.cz)
Komora daňových poradců ČR (DS)
Komora
správců
majetku
a
likvidátorů
(konkurs@komoraspravcu.cz;
likvidace@komoraspravcu.cz)
Americká obchodní komora v ČR (amcham@amcham.cz)
eppinger@schaffer-partner.cz
Iuridicum remedium (iure@iure.org)
Transparency international (posta@transparency.cz)
Vzdělávací instituce (DS nebo e-mailem)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Právnická fakulta, Univerzita Karlova
Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola ekonomická v Praze (DS)

