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evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 
 

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Move It On 

název dotačního okruhu  
6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy 

číslo výzvy 2020-6-1-11 

charakteristika projektu 

(označte křížkem; 

vyberte jednu možnost) 

V rámci projektu bude realizována odborná konference. x 

V rámci projektu bude realizován výzkum v oblasti filmové vědy. 
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

880 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

 



1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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II. Informace o žadateli 

 
II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele DOK.Incubator z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby 228 62 021 

žadatel je plátcem DPH1 

(označte křížkem) 

NE x 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH 
 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem 

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat 

na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Mechovka 567 

obec, PSČ, stát 190 14 Praha 9 - Klánovice 

identifikátor datové schránky, 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

h9bjv3b 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Bolzanova 1615/1 

obec, PSČ, stát 110 00 Praha 1 

 

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele 
 

žadatel je podnikatelem 

(označte křížkem) 

ANO 
 

NE 
 



2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH2 

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH 
 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem 

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu 
 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
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žadatel je podnikem3 

(označte křížkem) 

NE  

ANO X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký 
 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

(označte křížkem) 

Ne 
 

Ano x 

 

III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 6/ 2020 – 9/ 2020 

realizace (od-do) 10/ 2020 – 4/ 2021 

jiné (od-do) 
 

jiné (od-do) 
 

jiné (od-do) 
 

dokončení projektu 30/ 4/ 2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí 

(označte křížkem) 

ANO x 

NE 
 

v případě, že ANO, 

uveďte konkrétní státy 

Na konferencích se podílejí lektoři z Anglie, Norska, Dánska, Slovenska. 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

 

 ČR 

 
 
 

 
3 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
4 Příloha č. 1 GBER 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 

a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 

prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec. 

 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 
 

 

5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 
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evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

 
 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 
 

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Panorama české střihové skladby 

název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy 

číslo výzvy 2020-6-1-11 

charakteristika projektu 

(označte křížkem; 

vyberte jednu možnost) 

V rámci projektu bude realizována odborná konference. 
 

V rámci projektu bude realizován výzkum v oblasti filmové vědy. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

764 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

21% 



1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 

do vyúčtování promítnout. 
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II. Informace o žadateli 

 
II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Kouzelná střižna s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 07950438 

žadatel je plátcem DPH1 

(označte křížkem) 

NE X 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH 
 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem 

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat 

na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Štefánikova 658 

obec, PSČ, stát Zlín, 760 01, Česká republika 

identifikátor datové schránky, 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

eawxjq2 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát 
 

 
 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele 
 

žadatel je podnikatelem 

(označte křížkem) 

ANO 
 

NE 
 

 
 



2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 

do vyúčtování promítnout. 
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v případě ANO uveďte IČO 
 

v případě NE uveďte datum narození 
 

žadatel je plátcem DPH2 

(označte křížkem) 

NE 
 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH 
 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem 

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu 
 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát 
 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát 
 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát 
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3 

(označte křížkem) 

NE 
 

ANO X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký 
 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

(označte křížkem) 

Ne 
 

Ano X 

 

III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 09/2019 – 05/2020 

realizace (od-do) 06/2020 – 12/2022 

archivní výzkum, analýza a rešerše 

zdrojů (od-do) 

06/2020 – 08/2021 

realizace rozhovorů (od-do) 10/2020 – 06/2021 

psaní textu, redakce, editace (od-do) 09/2021 – 12/2022 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31/12/2022 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí 

(označte křížkem) 

ANO 
 

NE X 

v případě, že ANO, 

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

(sídlo koproducenta)5 

    

   Česká republika 

  

 
3 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
4 Příloha č. 1 GBER 
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Podpisem této zâdosti zadatel souhlasf se zatazenlm ddaju o sobé a této zâdosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vsde Stâtnf fond kinematografie podle § 30 zâkona o audiovizi a s uvefejnénim této zAdosti 

a dals“ich édajd o projektu v rozsahu podle § 38 zâkona o audiovizi. Podpisem této zâdosti zadatel stvrzuje 

sprâvnost a pravdivost ddajd uvedenych v této zâdosti a ve v5ech jejlch ptflohâch a je si védom nâsledkd 

pffpadné nepravdivosti uveden ych ddaju. 

Podpisem této 2âdosti zadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zâkona a v souladu s pfisluñnym ustanovenim GBER Oestné 

prohla5uje, ze: 

a) neproblhâ insolven0nf tizenl, ve kterém se deli dpadek nebo hrozicl dpadek pfijemce podpory 

kinematografie, v poslednlch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho épadku, o zamftnuti' insolven0nfho nâvrhu 

proto, 2e jeho majetek neposta0uje k dhradé nâkladd insolven0niho fizenl, nebo o zru5eni konkurzu proto, 

2e pro uspokojeni véritelu byl jeho majetek zcela neposta0ujfci, nebo nebyla vu0i nému zavedena nucenâ 

sprâva podle jiného prâvnlho pfedpisu, 

b) nenf v likvidaci, 

c) nemâ splatné nedoplatky na pojistném a na penâle na vetejné zdravotni pojitténi, a to jak v Oeské 

republice, tak ve stâté sldla, mista podnikânf nebo trval8ho pobytu, 

d) nemâ evidovân nedoplatek u orgând Finan5nf sprâvy I2eské republiky a orgând Celnl sprâvy Ceské 
republiky ani u obdobnych orgând stâtu, ve kterém mâ sldlo, mlsto podnikâni nebo trvaly pobyt s vyjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose0kânl jeho dhrady nebo rozlozenl jeho dhrady na splâtky, 

e) nemâ splatn4 nedoplatky na pojistném a na penâle na sociâlnf zabezpe0eni a pffspévku na stâtni politiku 

zaméstnanosti, a to jak v Oeské republice, tak ve stâté sldla, mfsta podnikâni nebo trvalého pobytu. 

f) nenf podnikem^, vdii némuz je v nâvaznosti na rozhodnuti Evropské komise vystaven inkasni pfikaz, jfmz 

byla podpora obdr2enâ od poskytovatele z Oeské republiky prohlâñena za protiprâvni a neslu0itelnou 

s vnitfnim trhem, kte dosud nebyl splacen, 

g) nenl podnikem v obtfzich ve smyslu Al. 2 bod 18 GBER. 

 
Zadatel sou5asné prohla5uje, ze v souladu s ustanovenfm § 39 odst. 1 zâkona o audiovizi je osoba, kterâ: 

a) je bezdhonnâ; za bezdhonného se nepova2uje ten, kdo byl pravomocné odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodârskou trestnou cinnost, vñetné pffpadd, kdy jde o pfipravu, pokus nebo ucastenstvi na takové 

trestné Oinnosti, pokud se na ného nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o prâvnickou osobu, musi tento 

predpoklad splñovat jak tato prâvnickâ osoba, tak jeji statutârnf orgân nebo ka2dy Glen statutârnfho 

orgânu, a je-li statutârnim orgânem pffjemce podpory kinematografie ci Slenem statutârnlho orgânu 

phjemce podpory kinematografie prâvnickâ osoba, musi tento predpoklad splñovat jak tato prâvnickâ 

osoba, tak jejf statutârnf organ nebo ka2dy Glen statutârniho orgânu této prâvnické osoby; je-li prijemcem 

podpory kinematografie zahrani5nf prâvnickâ osoba prostrednictvim své organiza5ni slozky, musi 

predpoklad podle tohoto pismene splñovat vedle uvedenych osob rovnéz vedouci této organiza5nf slo2ky; 

tento predpoklad musl prijemce podpory kinematografie splñovat jak ve vztahu k dzemf Oeské republiky, 

tak k zemi svého sldla, mista podnikâni nebo trvalého pobytu, 
b) nemâ nesplnéné splatné zâvazky vdii Fondu. 

 
Osoba, kterâ tuto 2âdost podepisuje, prohlañuje, ze bud je zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutârnl 

organ nebo c”Ien statutârniho orgânu oprâvnéna jednat jménem zadatele-prâvnické osoby nebo je oprâvnéna 

jednat za 2adatele jako jeho zmocnénec. 

 
Udaje o podepisujici osobé a podpis: 

 
jméno a prijmenf podepisujici osoby vztah podepisujlci osoby datum a mfsto 

k zadateli podpisu 

doc. MgA. Libor Neme5kal, Ph.D. jednatel 10. 2. 2020, Zlin 

 
 
 

5 Olânek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umisténim projektu se rozumf stat, ve kterém o. 
6 Podnikem se rozuml celâ skupina podnikd, se kterymi je zadatel propojen ve smyslu jedné hospodârské 
entity („jeden podnik") a je jim kazdy subjekt vykonâvajici hospodârskou Sinnost spo5i'vajici v nabizeni 

robkd a sluzeb, bez ohledu na jeho prâvni formu (viz prfloha 5. I. GBER). 




