
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1458 ze dne 16. 6. 2015

Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
66 529191/2015 POST BELLUM, o.p.s., Sněmovní 174/7, 

Malá Strana, 118 00 Praha 1, 
IČO:26548526

Osvobození 70 2 680 840 250 000 5221 100 000 100 000

67 538876/2015 DP FILM, s.r.o., Dr. Šmerala 1626/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO:27837599

Mezinárodní filmový a televizní 
projekt TENKRÁT V RÁJI

5 000 000 4 300 000 5213 0 0

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2015
výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Akce konané z přímé iniciativy hlavního města Prahy

Multimediální projekt ve veřejném a online prostoru, jehož cílem je připomenout výročí osvobození a konce války skrze dramatické osudy sedmdesáti válečných pamětníků 
- veteránů, odbojářů, účastníků povstání... Snahou žadatele je veřejnost pozitivně zasáhnout a inspirovat autentickými příběhy hrdinů. V rámci tohoto projektu je území 
centra Prahy pokryto sítí velkoformátových fotografií Hrdinové mezi námi; před kostelem sv. Václava na Praze 5 a také na Dejvické třídě je v květnu umístěn "Vlak Paměti 
národa", dále výstava Bulvár hrdinů na Dejvické třídě, výstava Voláme na vlně 415 metrů na Praze 3 a festival Osvobození na Dejvické třídě v termínu 8. - 9. května. 
Žadatel na jiné své projekty získal podporu HMP v oblasti KUL  v posledních 3 letech: 2012 - 80.000 Kč, 2013 - nežádali, 2014 - 400.000 Kč. V roce 2015 zahájil čerpání 
tříletého grantu částkou 100.000 Kč na projekt Příběhy našich sousedů (projekt pro žáky 2. stupně ZŠ). U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se 
poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě 
odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Jedná se o mezinárodní koprodukční historický film pro distribuci v kinech a televizní vysílání, podle skutečných událostí připomene životy legendárních 
prvorepublikových horolezců a antifašistů. Film přiblíží divákům málo známé hrdinské činy a jejich boj za svobodu. Dílo je příspěvkem k připomenutí 70. výročí konce 2. 
světové války a vítězství nad fašismem.  Režisérem filmu je Lordan Zafranovič, mezi herci jsou uvedeni např. Vica Kerekes, Vavřinec Hradílek, Lukáš Vaculík, Norbert 
Lichý a další. Podpora žadatele HMP v oblasti KUL  v posledních 3 letech: 2012 - 0 Kč, 2013 - nežádali, 2014 - nežádali. V případě přijetí partnerství bude finanční částka 
poskytnuta v režimu "de minimis". Limit "de minimis" - dosud nečerpán.

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/1



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
68 551215/2015 Signalism s.r.o., Varšavská 516/19, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČO:03837173

SIGNAL Festival 28 323 800 10 000 000 5213 0 0

69 579243/2015 Art Prague Centrum, s.r.o., Praha 2, 
Římská 1317/32, PSČ 120 00, 
IČO:27238881

PRAGUE PHOTO 2015 - VIII. 
ročník festivalu fotografie

950 000 160 000 5213 80 000 80 000

Třetí ročník již etablovaného a velmi divácky oblíbeného festivalu světla SIGNAL, který se koná 15. až 18. října 2015. Festival je obdobou světoznámého festivalu Fete des 
Lumieres v Lyonu a zahrnuje desítky světelných instalací ve veřejném prostoru (především na významné památky) po celé Praze vč. doprovodného programu na téma 
světlo (přednášky, workshopy, koncerty, performance, interaktivní instalace ad.). Vstup na festival je zdarma, jeho návštěvnost roste, v letošním roce žadatel předpokládá 
cca 550 000 diváků. Festival byl od počátku svého vzniku finančně podporován HMP v oblasti cestovního ruchu : 2013 – partnerství v oblasti CR ve výši 5.045 000 
Kč (žadatel Fresh Films s.r.o.), 2014 – partnerství v oblasti CR ve výši 5.000 000 Kč (žadatel Tomato Production spol. s.r.o.). Totožná žádost o partnerství v roce 2015 byla 
předložena v oblasti KUL i v oblasti CR, v obou případech je požadovaná stejná částka, a to ve výši 10.000 000 Kč. V případě podpory by se u projektu uplanila bloková 
výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex 
ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**. Žádost je řešena v oblasti cestovního ruchu.

PRAGUE PHOTO se konal již osmým rokem, a to 20.-26.4.2015  (Kafkův dům). Do této přehlídky současné a historické fotografie je zapojena většina odborníků, škol, 
galerií a dalších uskupení zabývajících se fotografií. Rámec akce je tvořen autorskými výstavami, skupinovými či kurátorskými projekty, ukázkami historických technologií 
apod. Významný prostor je dán studentům vysokých a vyšších odborných uměleckých škol z České a Slovenské republiky. Součástí projektu jsou odborná setkání, křty 
fotografických publikací, workshopy pro děti i dospělé, prezentace nakladatelství, projekce a individuální prezentace fotografů. Akci každoročně navštíví zájemci všech 
věkových skupin, je i přínosem pro naše hlavní město, řadí se jako jediná celoplošná přehlídka v České republice k bezpočtu obdobných akcí v Evropě i ve světě. Žadatel 
získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - 50.000 Kč (grant), 2013 - 80.000 Kč (grant), 2014 - 120.000 Kč (grant). U tohoto 
projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), 
odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/2



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
70 603592/2015 RAIN.cz, s.r.o., Praha 10 - Strašnice, 

Dobročovická 1672/4, PSČ 100 00, 
IČO:28921313

21. Výstava Hry a hlavolamy 460 000 265 000 5213 0 0

71 624432/2015 KANGAROO PRODUCTION s.r.o., 
Praha 5, Petřínská 572/14, PSČ 150 00, 
IČO:27248348

VIVALDIANNO 2015 - MĚSTO 
ZRCADEL

5 123 044 1 920 000 5213 500 000 500 000

Akce se koná 10. - 13.9.2015 v Novoměstské radnici (Praha 2). Jedná se o tradiční akci pro milovníky deskových her a hlavolamů. V žádosti je uvedeno, že tuto výstavu je 
každoročně  velký zájem. V začátku školního roku jí využívají k návštěvě školy. Výstavu tvoří velká herna, kde si lze deskové hry pod vedením instruktorů vyzkoušet. Další 
část výstavy nabízí několik set hlavolamů, z nichž velkou část si lze rovněž vyzkoušet. Pro školní skupiny, které výstavu navštěvují ve všední dny především v dopoledních 
hodinách, je připraven doprovodný program (přednášky o hlavolamech, rozvoji logického myšlení, hlavolamové workshopy) V doprovodném programu výstavy je science 
show, mezinárodní mistrovství ve skládání Rubikovy kostky, testování IQ apod. V odpoledních hodinách a o víkendu přicházejí rodiče a prarodiče s dětmi, skupinky 
dospělých, studenti a skupinky z dětských organizací. Pořadatel v posledních 3 letech nežádal o podporu hl. m. Prahy v oblasti KUL. V případě podpory by se u projektu 
uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), 
e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Barokní hudba Antonia Vivaldiho zazní v moderní aranži dne 10. 6. 2015 v Praze v O2 Aréně. Jedná se o hudebně-multimediální projekt skladatele, producenta a člena 
skupiny LUCIE Michala Dvořáka. Koncert nabídne originální, emotivní a multižánrově laděnou hudbu. Chybět nebudou ani velkoplošné projekce a speciální efekty. Ze 
žádosti o partnerství vyplývá, že vedle osvědčených špčkových protagonistů (Svěcený, Dvořák, Heroldovo quarteto) byli osloveni i geniální čínský houslista Li Chuan Yun 
a famózní hráčka na elektronické i akustické cello Tina Guo. Je počítáno s orchestrem o počtu 20 hudebníků. Organizátoři předpokládají, že koncert přiláká do Prahy i 
mimopražské diváky z širokého okolí, část vstupenek chtějí věnovat studentům středních a vysokých škol, včetně vstupenek pro děti prostřednictvím Nadace Terezy 
Maxové. Vstupné na pražský koncert se pohybuje mezi 590 – 1290 Kč. Pořadatel v posledních 3 letech nežádal o podporu hl. m. Prahy v oblasti KUL. U tohoto projektu 
je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, 
písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/3



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
72 607896/2015 Jan Hus 600, z. s., Petrklíčová 1114, 250 

82 Květnice, IČO:03755851
Výstava "Mistr Jan Hus. Stopy jeho 
učení ve světě až do současnosti."

250 000 125 000 5222 0 0

73 634881/2015 Allstar Group s.r.o., Praha 8, Novákových 
1954/20a, PSČ 180 00, IČO:26492202

Let' s Dance Prague International 
Festival 2015

1 960 000 680 000 5213 0 0

Výstava o Mistru Janu Husovi na letišti Václava Havla v odbavovací hale Terminálu 2 v období červen až srpen 2015. Chce  představit učení Mistra Jana Husa a jeho 
odkaz. Dle žadatele se jedná o oficiální akci  Národních slavností "Jan Hus - Evropan nové doby", které jsou pořádány spolkem Jan Hus 600. Výstava by měla obsahovat 24 
oboustranných výstavních panelů o velikosti 119 x 119 cm a zatím neupřesněnou dominantu (dle žadatele možná socha  Jana Husa, možná symbol ohně, možná globus). 
Bude v česko-anglickém provedení. Vstup do odbavovací haly, a tím i na výstavu bude volný. Jedná se o kulturní akci, která je určena turistům, kteří Českou republiku 
opouštějí nebo zde již jsou. Je proto spíše další příležitostí v kulturní nabídce, než akcí motivačního charakteru pro příjezdový turismus. O partnerství žádá nový subjekt. V 
případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek 
odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Jubilejní 10. ročník mezinárodního tanečního festivalu se uskuteční ve dnech 22. – 26.7. 2015. Cílem tohoto festivalu je zprostředkovat setkání s tanečními mistry nejen 
tanečníkům profesionálům ale i laické veřejnosti se zájmem o různé taneční styly. Festival nabízí více než 40 seminářů pod vedením zahraničních i našich lektorů. Účast na 
festivalu přijali tanečníci Salima – orientální tanec a flamenco (Španělsko), Kahena – orientální tanec (Maďarsko),  Jasirah – orientální tanec (Polsko), Nabila Sabha – 
orientální tanec (Německo) a další. Program festivalu pomyslně odstartuje videosoutěž, kam budou moci tanečníci zasílat svá videa z různých tanečních kategorií. Již 
tradičně proběhne Let´s Dance Prague Oriental Competition, mezinárodní  soutěž  tanečnic a skupin v orientálním tanci, její vítězové získají pohár festivalu a představí se v 
divadle Palace na exklusivní taneční přehlídce – „Gala Oriental show“, která je vyvrcholením festivalového doprovodného programu. Kromě toho bude již tradičně uvedena 
„Otevřená taneční scéna“, kde bude probíhat prezentace profesionálních i neprofesionálních tanečníků z České republiky a zahraničí. Vystoupení bude doprovázet prodejní 
Bazaar. 
Novinkou jubilejního ročníku festivalu je pohádková show Dreams Come True, celovečerní představení spojující orientální tanec s příběhem o splněných snech.
Cílem festivalu je zpestření letní kulturní nabídky, sbližování kultur a propagace různých tanečních stylů na území hl. m. Prahy. Žadatel získal na tento projekt podporu 
HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - 0 Kč, 2013 - nežádali, 2014 - 350.000 Kč (partnerství). V případě podpory by se u projektu uplanila bloková výjimka a 
podpora by byla poskytnuta na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. b), d), e), f), odst. 7 (ex ante na 
základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/4



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
74 666414/2015 Cirk La Putyka, o.p.s., Praha 2, Šumavská 

21/1048, PSČ 120 00, IČO:28968468
JATKA 78 10 240 000 2 420 000 5221 1 000 000 1 000 000

75 715433/2015 Hendaver, o.s., Svatoňovická 587, Dolní 
Počernice, 190 12 Praha, IČO:27048730

MENTAL POWER PRAGUE 
FILM FESTIVAL

1 300 000 800 000 5222 500 000 500 000

Společnost La Putyka získává na činnost i projekty pravidelně podporu HMP v oblasti KUL – v posledních 3 letech ve výši:  2013 -1.900.000 Kč (granty), 2014 –2.660.000 
Kč (granty) + 400 000 na zkušební provoz Jatek (partnerství), 2015- 3.000.000 Kč (granty). U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje 
na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. a), d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě 
odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.                                                  

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením - 9. ročník. Probíhá celoročně ve vybraných lokalitách ČR, v Praze má termín konání 4. - 
6.6.2015 v divadle Palace na Václavském náměstí. Hlavní myšlenkou festivalu je vytvářet podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením. Pořadatel si klade za cíl 
vytvořit podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců, umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní chvíle mezi lidmi bez 
handicapu, ukázat veřejnosti, že lidé s postižením jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání vyrovnaní. Diváci jsou svědkem nominačních ukázek filmů v deseti kategoriích 
(nejlepší film, nejlepší mužská, ženská role, mluvené slovo, vedlejší mužská, ženská role atd.) a následného vyhodnocení a předání cen, které obstarávají porotci. Výherce v 
jednotlivé kategorii obdrží cenu, kterou specielně pro festival vyrábí umělecký kovář. 
Kromě ozvěn festivalu, organizátoři a zástupci Hendaver, o.s., přihlašují nejlepší filmy na různé filmové festivaly doma i v zahraničí, aby šířily myšlenku a prezentovaly 
práci handicapovaných (písecké FAMO, Belgie, Turecko, Filipíny, USA). Proto na 9. ročníku festivalu bude možné shlédnout i filmy z řady zemí Evropy – např. Belgie, 
Francie, Slovenska, Itálie, Švýcarska, Polska. Žadatel získal na tento projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2012 - 100.000 Kč (partnerství), 2013 - 0 
Kč, 2014 - 0 Kč. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění 
podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Projekt navazuje na úspěšný program z konce minulého roku, kdy byla završena dlouholetá snaha o vznik vlastní scény pro nezávislé experimentální umění v Praze.  Díky 
společnému úsilí mnoha souborů se podařilo oživit chátrající prostor Holešovické tržnice a v průběhu dvou měsíců zde uvést 35 divadelních představení, několik koncertů, 
workshopů a festivalů.  Průběh zkušební sezony utvrdil pořadatele v záměru pokračovat v činnosti, což bylo ještě posíleno mimořádným ohlasem na crowfundingovou 
kampaň, v níž jednotlivci podpořili provoz Jatek 78 částkou 2 420 000,- Kč. O podporu ve stejné výši žádá La Putyka i hlavní město s tím, že v průběhu roku 2015 má být 
realizováno ve 4 dramaturgických liniích (nový cirkus, drama, tanec a mezižánrové projekty) 150 představení a 4 premiéry. Ke spolupráci na programu oslovila La Putyka 
zkušené divadelní soubory i jednotlivce ( např. SKUTR, Vosto5, 420PEOPLE, DOT 504 či  Root Les Root Company), podpořit však hodlá i tvorbu nových tváří. Projekt 
vznikal až v době, kdy již nebylo možné požádat o grant, proto La Putyka žádá o podporu formou partnerství.          

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/5



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Rozpočtová 
položka

Doporučení 
výboru* 

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč
76 708761/2015 Česká astronomická společnost, Fričova 

298, 251 65 Ondřejov, IČO:00444537
Keplerovo muzeum v Praze 630 000 350 000 5222 100 000 100 000

77 717271/2015 SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA 
PRAŽSKÉHO o.s., Klimentská 1746/52, 
Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, 
IČO:26986647

Václavské náměstí - výkladní skříň 
metropole

218 000 98 000 5222 98 000 98 000

Celkem 57 135 684 21 368 000 2 378 000 2 378 000

HMP podpořilo muzeum v roce  2012 částkou 140.000 Kč (partnerství) a v roce 2014 částkou 150.000 Kč (partnerství). U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka 
a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm.b, odst. 5, písm.a), d), e), f), odst. 7 (ex ante 
na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Cílem výstavy je připomenout všem generacím občanů a návštěvníků Prahy 1 podobu Václavského náměstí coby živoucího centra a výkladní skříně metropole. Současný 
stav je dnes Pražany většinově vnímán jako velmi negativní a dlouhodobě alarmující. Touto výstavou chce žadatel náměstí ukázat „v lepším světle" a skrze staré fotografie z 
dob jeho největší slávy probudit zájem o chystanou revitalizaci náměstí, kterou Praha 1 ve spolupráci s hl. m. Prahou připravuje. Tedy ukázat, že po chystané celkové 
rekonstrukci se Václavské náměstí znovu stane příjemným veřejným prostorem a výkladní skříní metropole tak, jak tomu bylo dříve. Žadatel v uplynulých 3 letech nežádal 
o finanční podporu v oblasti KUL. U tohoto projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, 
a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, písm. d), e), f), odst. 7 (ex ante na základě odůvodněných předpokladů) a odst. 8 Nařízení**.

Cílem projektu je zajistit trvalý provoz Keplerova muzea v ulici Karlova 4 na Praze 1. Muzeum připomíná a propaguje vědecké dílo a pobyt  jednoho z nejvýznamnějších 
matematiků a astronomů v Praze v letech 1600-1612 přímo v domě, kde žil. Muzeum bylo slavnostně otevřeno za účasti odborníků z celého světa v roce 2009, který byl 
vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie, a to jako kulturně-vzdělávací instituce. Je navštěvováno především žáky a studenty, jednotlivci se zájmem o astronomii, ale také 
zahraničními turisty. Žadatel uvádí, že s ohledem na vysoce odbornou specifičnost nelze předpokládat ekonomickou soběstačnost muzea, které je otevřeno 6 dní v týdnu a 
vybrané vstupné pokrývá jen malou část nákladů. Bez trvalé finanční podpory není muzeum schopné provozu. Žádostem o grant v oblasti KUL nebylo v posledních 3 letech 
vyhověno.

Vysvětlivky:
* Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
 vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy
* *Aplikace Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 1/6


