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ČSESP MOOT COURT 2021
PRAVIDLA SOUTĚŽE

ORGANIZÁTOR:

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
ve spolupráci s Městským soudem v Praze

DATUM:

15. 11. 2021
10. 12. 2021
12. 12. 2021
18. 12. 2021

MÍSTO:

Městský soud v Praze

- přihlášení týmů
- odevzdání písemných podání
- vyhlášení postupujících týmů
- ústní kolo, Praha

Slezská 9, Praha 2-Vinohrady

1. Základní informace
Moot court je simulovaný soudní spor (nikoliv debata) mezi studenty vystupujícími
v rolích advokátů stran předmětného sporu (případu). Tento moot court z práva
Evropské unie je určen především (avšak nikoliv výlučně) studentům nižších
ročníků českých a slovenských právnických fakult, kteří doposud mají malé nebo
žádné zkušenosti s tímto typem aktivity.
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo („ČSESP“) chce uspořádáním
této soutěže umožnit co nejširší skupině studentů z České republiky a Slovenské
republiky, aby se seznámili se simulovanými soudními spory, rozšířili si povědomí
o právu EU a nabyli praktické dovednosti v oblasti vedení sporu a ústní obhajoby
určitého názoru. Cílem je co nejvěrněji napodobit argumentaci a jednání
před Soudním dvorem Evropské unie („SDEU“). Případ byl připraven organizátory
ve spolupráci s kabinety generálního advokáta Michala Bobka a soudce Soudního
dvora Jana Passera.

2. Jazyk soutěže
Oficiálními jazyky soutěže jsou čeština a slovenština. Oba jazyky jsou rovnocenné.
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3. Účast v soutěži
Účastníkem soutěže může být každý student vysoké školy, který ovládá alespoň
jeden z oficiálních jazyků soutěže a má v termínu konání soutěže status studenta.
Soutěže se mohou účastnit dvou až tříčlenné týmy, přičemž mezi členy každého
týmu může být maximálně jeden student doktorského programu. Jednu vysokou
školu může v soutěži reprezentovat i více než jeden tým. Startovné činí 300 Kč
za tým a je třeba jej uhradit spolu s podáním přihlášky na účet společnosti:
2300386848/2010 (Fio). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména členů
týmu, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Pokud by však povinnost zaplatit
startovné měla být překážkou účasti v soutěži, neváhejte se na nás obrátit
za účelem nalezení individuálního řešení.
Tým je nutno zaregistrovat nejpozději do 15. 11. 2021 na tomto odkazu. Registrace
obsahuje název vysoké školy, kterou tým reprezentuje, jména všech členů týmu
a kontaktní e-mailovou adresu. Registrací dávají členové týmu ČSESP souhlas se
zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže.

4. Případ a podkladové materiály
Případem bude problém z oblasti institucionálního uspořádání EU jako i
problematiky vystoupení členského státu z EU, přičemž otázky budou jak
hmotněprávní, tak procesněprávní povahy. Případ bude zveřejněn v dostatečném
časovém předstihu na webu ČSESP (www.csesp.cz). Na webu ČSESP bude týmům
k dispozici antologie základních podkladových materiálů k vyřešení případu. Jedná
se nicméně pouze o pomocný, nikoli výlučný seznam zdrojů a týmy by měly
provést vlastní rešerši podkladů.

5. Průběh soutěže a bodování
Soutěž se dělí do tří kol – písemného kola (5. 1), prvního ústního kola (5. 2)
a finálového ústního kola (5. 3).
5.1 Písemné kolo
Každý tým musí vypracovat podání za každou ze stran sporu. Podání za každou
ze stran sporu nesmí přesáhnout osm normostran textu (font Times New Roman,
velikost písma 12, řádkování 1,5, okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola,
zarovnání do bloku). Seznam pramenů, na něž je odkazováno, není zahrnut
do limitu osmi stran. Odstavce jsou číslovány a argumenty jsou podpořeny
poznámkovým aparátem.
Písemná podání musí pokrýt všechny otázky formulované v zadání soutěže a měla
by se rovnocenně věnovat oběma stranám sporu.
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Každý tým může v tomto kole obdržet dohromady maximálně 20 bodů.
Podání za každou ze stran musí být zaslána organizátorům elektronicky
ve formátech DOC a PDF na adresu info@csesp.cz, a to nejpozději do 23:59 CET
dne 10. 12. 2021. Každý soubor musí být řádně označen, aby z něj bylo patrné,
kterou vysokou školu jeho autoři reprezentují a za kterou ze stran je podání
napsáno. Podání musí zároveň obsahovat jména všech členů týmu. Tištěné kopie
podání nebudou vyžadovány.
Organizátoři zašlou všem zúčastněným týmům informaci o postupu do ústního
kola formou e-mailu nejpozději do 12. 12. 2021. Stejným způsobem budou
informovány i týmy nepostupující do ústního kola. Tým, který nezašle písemné
podání v uvedeném termínu, nebude hodnocen a ztrácí možnost na postup do
ústního kola.
5.2 První ústní kolo
Ústní kolo se bude konat v sobotu 18. 12. 2021 na půdě Městského soudu v Praze
na pracovišti Slezská.
Do prvního ústního kola postoupí osm týmů s nejvyšším počtem bodů z
písemného kola. V tomto kole bude každý z týmů prezentovat podání za obě
strany sporu. V tomto kole bude každý z týmů prezentovat podání za obě strany
sporu, což znamená, že každý tým bude soutěžit minimálně dvakrát.
Všichni členové týmu musí vystoupit v rámci prvního ústního kola alespoň jednou;
není však nutné, aby v tomto kole všichni členové týmu vystoupili zároveň
při prezentaci podání žalobce i žalovaného. Body budou rozděleny na konci
prvního ústního kola. Při rovnosti bodů rozhodne bodové hodnocení písemného
podání. Dva nejlepší týmy z prvního ústního kola postoupí do finálového ústního
kola. Nebude-li určeno jinak, všechny týmy budou v prvním ústním kole
prezentovat argumenty stran týkající se všech otázek, včetně podotázek.
Organizátoři však mohou určit, že v prvním ústním kole budou týmy prezentovat
argumenty stran týkající se pouze některých z položených předběžných otázek či
podotázek.
V rámci prvního ústního kola může každý tým obdržet maximálně 100 bodů, tedy
50 bodů za prezentaci podání každé ze stran sporu.
Hodnotící kritéria

Maximum udělených bodů

Obsahová kvalita ústně prezentovaných argumentů

20

Schopnost uspokojivě odpovědět na otázky soudců

10

Adresnost repliky/dupliky

10

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2021)

www.csesp.cz
info@csesp.cz
facebook.com/csesp
twitter.com/_csesp

Týmová spolupráce a rovnoměrnost rozvržení času mezi členy týmu

5

Dodržení časového limitu a schopnost přizpůsobit se průběhu ústního jednání

5

Celkem

50

V rámci prvního ústního kola budou hodnoceny i individuální výkony jednotlivých
členů všech týmů. Na závěr soutěže bude kromě celkových výsledků vyhlášen
i nejlepší řečník soutěže.
Každý tým má v rámci prvního ústního kola na prezentaci svých hlavních
argumentů 20 minut. Rozdělení času v rámci tohoto dvacetiminutového limitu je
ponecháno na vůli týmů; hodnotícím kritériem je však mimo jiné i týmová
spolupráce a rozvržení času mezi členy týmu. Otázky soudců se do tohoto limitu
nezapočítávají, avšak odpovědi na tyto otázky již součástí uvedeného limitu jsou.
Dotázaný člen týmu se před odpovědí může poradit se zbytkem týmu. Odpovídat
na otázky soudců však musí vždy dotázaný člen týmu. Dvacetiminutový limit je
možné na žádost člena týmu prodloužit rozhodnutím předsedy senátu.
Poté má každý z týmů pět minut na repliku, resp. dupliku. V rámci repliky a dupliky
nesmí být předneseny nové argumenty. Replika je odpovědí žalobce naargumenty
přednesené žalovaným v rámci dvacetiminutového podání, duplika je odpovědí
žalovaného na repliku.
Argumenty přednesené v ústním kole nejsou žádným způsobem limitovány či
předurčeny písemnými podáními a mohou se od nich libovolně odlišovat.
Dva týmy s nejvyšším bodovým ziskem z prvního ústního kola postupují
do finálového ústního kola.
5.3 Finálové ústní kolo
Ve finálovém ústním kole bude každý tým reprezentovat jednu ze stran sporu
v původním řízení. Role budou rozděleny losem. Při vyhlášení postupující finálové
dvojice týmů soudci vyberou, které otázky z předchozího kola mají být v jejich
ústních podáních adresovány. V rámci finálového ústního kola má každý z členů
obou týmů povinnost vystoupit buď v rámci hlavního ústního podání nebo v rámci
repliky/dupliky.
Každý tým má v rámci finálového ústního kola na prezentaci svých hlavních
argumentů 30 minut. Pro otázky soudců, odpovědi na ně a pro repliku a dupliku
platí stejná pravidla jako v prvním ústním kole.
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5.4 Distanční forma soutěže
Vzhledem k epidemiologické situaci a neobvyklosti okolností ročníku 2021 si ČSESP
vyhrazuje možnost konání soutěže v distanční formě. V takovém případě by
zůstaly zachovány všechny původně stanovené termíny, stejně jako pravidla
průběhu soutěže. O platformě, skrze kterou by soutěž probíhala, budou soutěžní
týmy informovány skrze kontaktní e-mailovou adresu uvedou v přihlášce. ČSESP
by v případě změny formy soutěže týmy informovalo nejpozději 10 dní před
konáním ústního kola – tedy nejpozději 9.12.2021.

6. Ocenění
Po skončení finálového ústního kola se soud odebere k závěrečné poradě
a předseda soudu následně vyhlásí výsledky soutěže.
Členové vítězného týmu, stejně jako členové poraženého finálového týmu, budou
oceněni věcnými cenami. Oceněn bude i nejlepší individuální řečník soutěže
v rámci prvního ústního kola a nejlepší písemné podání. Členové všech týmů
obdrží certifikáty potvrzující jejich účast v ústním kole soutěže.

Případné dotazy či nejasnosti rádi zodpovíme na e-mailu info@csesp.cz.
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