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1. NÁZEV SOUTĚŽE
Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi.

2. ZADAVATEL SOUTĚŽE
2.1 Identifikační údaje zadavatele:
zadavatel soutěže:

zastoupený:
jednáním za zadavatele je pověřen:
kontaktní místo:

Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z. s.
(dále jen „spolek“)
se sídlem Spolkový dům sourozenců Roškotových
Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
IČ: 06240488
Mgr. Miloš Povolný
Pavel Röschel
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim

2.2 Sekretáři soutěže
jméno:
Pavel Röschel
Miroslava Matoušková
adresa:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
tel.:
724 512 281
603 342 789
e-mail:
pavel.roschel@mesto-vlasim.cz
miroslava.matouskova@mesto-vlasim.cz

3. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
3.1 Předmět a účel soutěže
Předmětem soutěže je vypracování návrhu na výtvarné ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi (dále jen
dílo) jakožto významné osobnosti spjaté s městem Vlašim, druhého pražského arcibiskupa, prvního
kardinála českého původu, nejvyššího zemského a dvorského úředníka Koruny české a současně
rádce císaře Karla IV.
Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z. s., si vymiňuje právo vybrané dílo zadat autorovi k
realizaci.
3.2 Regulační podmínky
Dílo bude situováno v zámeckém parku ve Vlašimi, na pozemku p. č. 359/1, k. ú. Vlašim.
Pro umístění díla byl zvolen prostor parku po pravé straně komunikace mezi hlavní bránou a bránou
nádvoří zámku. Tím se toto místo dostává do kontaktu s návštěvníkem. Prostor je zatravněn, se
vzrostlými stromy, a ohraničen ze tří stran zdmi, které tvoří intimitu. Taktéž rozmístění laviček podél
cesty se přizpůsobí řešení pomníku.
Zadavatel předpokládá, že ze soutěže vzejde návrh díla, které bude ústředním prvkem řešení plochy
vstupního parteru zámeckého parku navazujícího na objekt vlašimského zámku.
3.3 Autorské dílo
Dílo je specifikováno takto: Jedná se o figurální sochu. Autor řeší sochu, podstavec, proporce, a
detail umístění díla. Socha bude z trvanlivého materiálu – bronz nebo kámen. Součástí řešení díla
bude i sokl, socha bude pevně připevněna k soklu. Na podstavci se předpokládá umístění textu. Autor
bude respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti díla vůči klimatickým vlivům a možným
vandalským zásahům. Vlastní výtvarné řešení díla je limitováno cenou 1.600.000 Kč včetně DPH.

3.4 Druh soutěže
Podle předmětu řešení se jedná o soutěž výtvarnou. Podle okruhu účastníků se jedná o soutěž
otevřenou. Není stanoven minimální či maximální počet účastníků. Podle počtu hodnotících kol se
jedná o soutěž jednokolovou. Jednacím jazykem soutěže je český jazyk. Textová část soutěžních
návrhů bude zpracována v českém jazyce.

4. ZPŮSOB ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
4.1 Den zahájení soutěže
Soutěž o návrh díla se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže na internetových stránkách
spolku a obesláním možných účastníků soutěže.
4.2 Zveřejnění soutěžních podmínek, prezentace soutěže a vyhlášení výsledků soutěže
Soutěžní podmínky budou zpřístupněny na internetových stránkách Města Vlašim
www.mesto-vlasim.cz v den zahájení soutěže o návrh díla. Informace o soutěži budou dále
zveřejněny v tisku a na stránkách Spolku sochařů ČR www.spolek-socharu.cz.
Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách Města Vlašim
www.mesto-vlasim.cz, zveřejněny v tisku a účastníci budou o výsledcích soutěže vyrozuměni
dopisem.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
5.1 Podmínky účasti
Účast v soutěži je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami,
fyzickým i právnickým osobám, skupinám těchto osob a široké odborné veřejnosti, pokud nejde o
osoby vyloučené ze soutěže.
5.2 Osoby vyloučené ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které:
- se bezprostředně účastnily a účastní na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení
soutěže,
- jsou členy hodnotící poroty, nebo odbornými znalci přizvanými k hodnocení,
- jsou blízkými osobami ve smyslu § 116 občanského zákona, nebo spolupracovníky
vyloučených osob.

6. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
6.1 Obsah soutěžních podkladů
informace o soutěži;
katastrální mapa - 1 : 1000;
celková situace parteru parku;
situace předpokládaného místa osazení sochy se zaměřením stromů;
fotodokumentace současného prostoru v elektronické podobě.
Soutěžní podklady budou zveřejněny na internetových stránkách Města Vlašim www.mestovlasim.cz

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

7.1. Podání soutěžního návrhu
Soutěžní návrh musí jednoznačným způsobem prezentovat zamýšlené dílo.
Soutěžní návrh musí být podán v řádně uzavřené schránce – obalu – označené názvem soutěže.
Autor návrhu předá soutěžní návrh ve stanoveném termínu sekretáři soutěže, ten ho řádně označí a
zaeviduje. O převzetí soutěžního návrhu sepíše přejímací protokol ve dvou kopiích, jednu obdrží
autor návrhu, druhou sekretář soutěže.
Zároveň se soutěžním návrhem předá autor návrhu sekretáři soutěže obálku obsahující identifikační
a kontaktní údaje autora návrhu. V případě fyzické osoby jsou to jméno a příjmení, adresa trvalého
pobytu, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní adresa, telefon a emailová adresa, bankovní spojení a číslo bankovního účtu. V případě právnické osoby název, sídlo,
právní forma, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, kontaktní
adresa, telefon a e-mailová adresa, bankovní spojení a číslo bankovního účtu.
Společný návrh více autorů se považuje za jeden návrh.
Obálka musí dále obsahovat:
- čestné prohlášení, že autor není osobou vyloučenou dle čl. 5. 2. soutěžních podmínek;
- u společného návrhu listinu o společné a nerozdílné odpovědnosti autorů podávajících
společný návrh ve vztahu k soutěži;
- seznam subdodavatelů, se kterými bude autor spolupracovat na vlastní realizaci díla, v
případě, že bude zadána zakázka na realizaci návrhu.
Listiny obsažené v této obálce musí být podepsány autorem či autory v případě společného
návrhu nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za autora/autory.
7.2 Podáním soutěžního návrhu autor
- souhlasí se všemi podmínkami této soutěže;
- souhlasí s užitím jeho autorského návrhu zadavatelem soutěže, jím určenými osobami, pro
účely soutěže a pro účely nekomerční prezentace soutěže, s bezplatnou reprodukcí
soutěžního návrhu a s jeho vystavením;
- prohlašuje, že předběžně souhlasí s realizací svého soutěžního návrhu zadavatelem soutěže
a za účelem realizace se zavazuje poskytnout zadavateli soutěže součinnost;
- prohlašuje, že on sám je schopen dílo dle jeho soutěžního návrhu realizovat a předběžně
souhlasí se závazkem k jeho zhotovení a osazení do daného termínu 31.10.2019 v případě
zadání zakázky na realizaci jeho soutěžního návrhu, a to maximálně za nabídnutou cenu,
která je součástí jeho soutěžního návrhu, a že je tímto prohlášením vázán;
- bere na vědomí, že v případě, že bude jeho soutěžní návrh vybrán zadavatelem
soutěže jako nejvhodnější, bude jeho soutěžní návrh realizován pouze za předpokladu,
že uzavře se zadavatelem soutěže licenční smlouvu k užití soutěžního návrhu a následně
vytvořeného díla dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Je požadováno poskytnutí
bezplatné licence jako výhradní a minimálně v tomto rozsahu: oprávnění realizovat dílo
dle soutěžního návrhu na určeném místě, oprávnění užít soutěžní návrh a následně
vytvořené dílo zadavatelem soutěže za účelem své prezentace, určené k nekomerčnímu i
komerčnímu využití.
- souhlasí s užitím poskytnutých osobních údajů pro účely soutěže.

7.3. Soutěžní návrh musí obsahovat
- vlastní výtvarný návrh;
- vizualizace díla v prostoru instalace;
- výkresovou dokumentaci s návrhem úpravy nejbližšího okolí a doprovodným textem;
- textovou informaci k návrhu;
- cenovou nabídku.

7.3.1 Vlastní výtvarný návrh
Výtvarným návrhem je model díla 1 : 4 vč. soklu a hlava (portrét) 1 : 1.
Soutěžní návrh musí obsahovat situaci se zakreslením umístění díla.
Součástí prezentace je vizualizace začlenění sochařského díla do určeného prostoru s návrhem
úpravy nejbližšího okolí sochy. Nezbytné je dodání 1 až 2 perspektiv ve vhodném měřítku s
charakteristickými detaily vyjadřujícími autorský záměr, vizualizaci díla z pohledu chodce.
Vizualizace návrhů (skici nebo vizualizace zpracované např. na PC) jsou na tuhé podložce
(posteru) ve formátu A3.
Výkresové dokumentace jsou zejména skici návrhu a nástin konstrukčního řešení vč. rozměrů.
Doprovodný text musí být součástí výkresové dokumentace.
Dokumentace bude přiložena i na multimediálním nosiči.
Každý účastník může podat pouze 1 soutěžní návrh (jako jednotlivec i jako člen skupiny autorů).
7.3.2 Textová část k výkresové dokumentaci
Textová část musí obsahovat:
- průvodní zprávu charakterizující navrhované řešení včetně objasnění ideového i
prostorového záměru;
- popis použitých materiálů;
- technický popis konstrukčního řešení díla;
- technický popis řešení osvětlení díla (pokud bude součástí návrhu).
7.3.3 Cena realizace sochy
Zájemci předloží cenovou nabídku realizace sochy dle svého návrhu vč. materiálu. Je-li autor plátcem
DPH, uvede samostatně cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Pokud autor není plátcem DPH,
uvede tuto skutečnost do poznámky k nabídce, a uvede cenu konečnou.
V nabízené ceně realizace díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vytvořením a osazením
sochy včetně soklu, a to zejména:
- návrhové práce nezbytné k realizaci díla;
- vlastní realizaci sochy;
- vlastní realizaci soklu;
- osazení sochy na sokl;
- návrh úprav nejbližšího okolí díla;
- nutnou spolupráci se zadavatelem při samotné instalaci díla.
Betonový základ pro sochu a provedení úprav nejbližšího okolí díla na vlastní náklady zajistí zadavatel
soutěže.
Cena musí zahrnovat veškeré práce, dodávky a jiné náklady související s řádným a úplným
zhotovením díla včetně zisku autorů. Autoři zodpovídají za to, že sazba DPH bude stanovena v
souladu s předpisy platnými v době odevzdání soutěžního návrhu zadavateli soutěže. Nabídková
cena musí obsahovat všechny náklady, které autoři mohli při zpracování nabídky předpokládat.

8. POSOUZENÍ HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1 Zajištění anonymity zadavatelem soutěže a posouzení návrhů porotou
Zadavatel soutěže zajistí splnění podmínky anonymity soutěžních návrhů tím, ž e vyhodnocení
soutěžních návrhů porotou bude probíhat bez identifikačních údajů autorů jednotlivých návrhů.
Budou vyřazeny z hodnocení všechny návrhy, které:
- neodpovídají soutěžním podmínkám (tj. zejména nebyly odevzdány v požadovaném
termínu, nebo nesplňují obsahové požadavky);
- nesplňují požadavky stanovené zákonem;
- jsou v rozporu s platnými právními předpisy;
- nesplňují požadavky na zajištění anonymity soutěžního návrhu, zejm. budou-li před
vyhodnocením soutěžních návrhů porotou, tj. do okamžiku stanovení pořadí hodnocených
soutěžních návrhů, jakkoli publikovány.
Vyloučení účastníci budou zároveň vyzváni k převzetí návrhu.
8.2 Hodnocení návrhů porotou
Porota pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů bude složena z odborníků, ze zástupců
zadavatele soutěže, ze zástupců odborné veřejnosti a ze zástupců města Vlašimi.
Složení poroty – odborná část:
prof. Jan Hendrych, ak. soch.
ak. soch. Vojtěch Míča
ak. soch. Jiří Středa
PhDr. Magdalena Juříková
ak. arch. Pavel Kolíbal
Složení poroty – zadavatelská část:
dva zástupci zadavatele soutěže
dva zástupci města Vlašim
zástupce Muzea Podblanicka
zástupce orgánů městského odboru ochrany životního prostředí
zástupce Správy zámeckého parku
Kritérii pro hodnocení návrhů jsou:
- originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže;
- vhodnost začlenění díla do určeného prostoru,
- cenová nabídka realizace sochy.
Nevyžádané dílčí práce nad rámec soutěžních podmínek nebudou při hodnocení soutěžních návrhů
brány v úvahu.

9. FINANČNÍ ODMĚNY
1. místo
2. místo
3. místo

100.000,- Kč
50.000,- Kč
25.000,- Kč

Platby související s finančními odměnami zahrnují daň z příjmů. Zadavatel souteže si vyhrazuje
právo neudělit finanční odměnu či odměny za předložené soutěžní návrhy, případně finanční
odměny sloučit.

10. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
10.1 Lhůta pro vyžádání soutěžních podkladů, poskytování dodatečných informací k soutěžním
podmínkám
Soutěžní podklady budou zveřejněny na internetových stránkách Města Vlašim www.mestovlasim.cz v termínu ode dne uveřejnění oznámení soutěže o návrh do 31.7.2018.
Dodatečné informace k soutěžním podmínkám poskytuje sekretář soutěže.
10.2 Termín pro podání soutěžních návrhů
Konečný termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven dne 17.8.2018, do 12:00 hod.
Návrhy lze v průběhu soutěže až do konečného termínu odevzdat p o u z e osobně na adrese
Městského úřadu ve Vlašimi, Jana Masaryka 302, vždy však po předchozí telefonické domluvě se
sekretáři soutěže na uvedených tel. číslech (bod 2.2)
Návrhy účastníků soutěže po termínu odevzdání návrhů zadavatel odmítne.
10.3 Lhůta k uveřejnění výsledků soutěže
Výsledky soutěže budou uveřejněny na internetových stránkách Města Vlašim www.mesto-vlasim.cz
do 30 dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu.
10.4 Termín pro výplatu finančních odměn
Finanční odměny budou vyplaceny do 60 dnů od rozhodnutí zadavatele o pořadí návrhů.

11. NÁKLADY AUTORŮ
Autoři nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži o návrh.

12. PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
Ze zasedání poroty bude pořízen písemný protokol o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden
seznam všech posuzovaných a hodnocených návrhů včetně jejich umístění v soutěži, seznam členů
poroty včetně jejich podpisů a rozhodnutí poroty. Protokol o hodnocení návrhů předá porota
z adavateli soutěže. O případném zveřejnění hodnotícího protokolu rozhodne zadavatel soutěže.

13. ROZHODNUTÍ O POŘADÍ A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU
Porota vybere první tři místa a doporučí je zadavateli soutěže, který si vyhrazuje právo určit z nich
konečné pořadí.
Písemné vyrozumění zadavatele soutěže o výběru pořadí návrhů bude zasláno všem účastníkům
soutěže, kteří nebyli vyloučeni z účasti v této soutěži.

14. DALŠÍ VYUŽITÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Oceněné návrhy zadavatelem soutěže se stávají vlastnictvím zadavatele soutěže.
Ostatním účastníkům soutěže budou návrhy na požádání vráceny v plném rozsahu, nejdříve však
po jejich vystavení. O vrácení musí být sepsán protokol.
Zadavatel soutěže není povinen po skončení výstavy soutěžních návrhů tyto návrhy uschovávat.
Po uplynutí 3 měsíců od rozhodnutí zadavatele soutěže o výběru nejvhodnějšího návrhu je
zadavatel soutěže oprávněn nevyzvednuté soutěžní návrhy skartovat, zlikvidovat, využít
k nekomerčním účelům (vystavit), nebo bezplatně zapůjčit místně příslušným regionálním
paměťovým institucím (archiv, muzeum) k jejich archivaci. Soutěžní návrhy, u nichž si autoři vyžádají
jejich vrácení, nebudou autorům zasílány poštou.
Všichni řádní účastníci soutěže udělují zadavateli soutěže souhlas s bezúplatným užitím jejich
autorských návrhů pro účely soutěže. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s
bezplatnou prezentací svých návrhů a s vystavením návrhů pro prezentaci soutěže. Tím nejsou
dotčena autorská práva autorů.

15. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE O NÁVRH
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž o návrh zrušit nejpozději do doby rozhodnutí poroty o
nejvhodnějším návrhu, tj. do okamžiku, kdy porota stanoví pořadí hodnocených soutěžních
návrhů. Zrušení soutěže bude s uvedením důvodu oznámeno účastníkům soutěže.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1
Zadavatel soutěže vyloučí účastníky soutěže, kteří zásadním způsobem poruší podmínky soutěže.
16. 2
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo nevyužít pro realizaci žádný soutěžní návrh.
16. 3
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny na schůzi zadavatele soutěže konané dne 31.1.2018.

