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LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Lidskoprávní moot court je soutěž, jejímiž hlavními cíli jsou zvýšení sociální odpovědnosti
participujících studentů v souvislosti s právní ochranou lidských práv, rozvoj jejich
lidskoprávní senzitivity a posílení jejich zájmu o problematiku lidských práv všeobecně.
Účelem Lidskoprávního moot courtu je současně zlepšení schopnosti týmové spolupráce,
prezentačních dovedností, argumentačních schopností, kritického myšlení, písemného
projevu, strategického myšlení a schopnosti analýzy studentů práv.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Lidskoprávní moot court
Lidskoprávní moot court (dále jen „LPmoot“ nebo „soutěž“) je celostátní soutěž mezi týmy
studentů právnických fakult vysokých škol v České republice (dále jen „právnická fakulta“
nebo „participující právnická fakulta“) na bázi simulovaného soudního procesu. V rámci
tohoto simulovaného soudního procesu bude projednán případ vytvořený Organizačním
výborem LPmootu (dále jen „případ“).
1.2 Přílohou těchto pravidel jsou Instrukce pro soudce, Vzorová pravidla pro fakulty
a časový
harmonogram,
které
jsou
připojeny
na
webové
stránce
https://csesp.cz/pravidelne-akce/lpmc/.
1.3 Závaznost Pravidel
Pravidla jsou závazná pro Organizační výbor LPmootu, soutěžní týmy, soudce a všechny
ostatní účastníky LPmootu po celou dobu jeho konání. Tímto ustanovením nejsou dotčeny
pravomoci Organizačního výboru podle ustanovení 3.1. a 3.2. těchto Pravidel.

2. Organizace LPmootu
2.1 Na organizaci LPMootu se podílí Organizační výbor a fakultní koordinátoři. Členy
Organizačního výboru jsou JUDr. Kateřina Šimáčková, PhD. a Výbor ČSESP. Organizační
výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů. Fakultními
koordinátory jsou zástupci jednotlivých participujících právnických fakult.
2.2 Organizační výbor podává závaznou interpretaci pravidel, pokud nastanou nejasnosti
s jejich aplikací. O takovou interpretaci může požádat fakultní koordinátor kdykoliv to
bude považovat za nutné nebo žádoucí, skrze fakultního koordinátora mohou o závaznou
interpretaci požádat i soutěžící. Pokud to bude Organizační výbor považovat za vhodné,
zveřejní ji na webových stránkách ČSESP a zároveň ji rozešle všem participujícím týmům
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2.3 Změna Pravidel je vyhrazena Organizačnímu výboru. V případě, že Organizační výbor
využije svého práva změnit tato Pravidla, zašle neprodleně jejich aktuální změněné znění
všem fakultním koordinátorům a týmům. Aktuální znění Pravidel vyhlásí Organizační
výbor bez zbytečného odkladu na webových stránkách.

3. Podmínky účasti na LPmootu
3.1 LPmootu se jako člen soutěžního týmu může zúčastnit pouze student, který
navštěvuje některou z forem magisterského studia na právnické fakultě univerzity v České
republice.
3.2 Složení soutěžních týmů
Soutěžní tým musí být složen z 2-4 studentů. V případě, že v průběhu soutěže jeden nebo
více členů týmu odstoupí, může student, který zůstane v týmu sám, soutěž dokončit.
3.3 Kouč
3.3.1 LPmootu se jako kouč může zúčastnit osoba, která má k této činnosti dostatečné
odborné i osobnostní předpoklady (např. studenti doktorského studia).
3.3.2 Pokud mají týmy kouče, jsou povinny jej nahlásit Organizačnímu výboru. Totéž platí
v případě změny kouče, nebo pokud daná osoba koučem týmu být přestala.
3.4 Pravidla externí pomoci týmům při vytváření písemných podání a přípravě
na ústní část
3.4.1 Každý tým je povinen vyhledávat a zpracovávat své faktické i právní argumenty bez
pomoci jiných osob, které nejsou členy týmu nebo koučem týmu.
3.4.2 Úkolem kouče je být týmu nápomocen při zpracovávání písemného podání
a přípravě na Ústní část soutěže; pomoc kouče je limitována na následující činnosti:
A.
všeobecné rady týkající se základních právních principů, přičemž se nejedná
o pomoc s vyhledáním, výkladem či aplikací existující právní úpravy;
A.

obecné instrukce ohledně relevantních zdrojů a metod vyhledávání;

B.

obecné rady týkající se techniky psaní písemných podání;

C.

obecné rady týkající se způsobu prezentace argumentů;

D.
obecná doporučení ohledně organizace a struktury argumentů týmu jak
v písemných podáních, tak při ústní prezentaci;
E.

obecné zhodnocení kvality argumentů týmu;

F.

rady a doporučení ohledně interpretace těchto Pravidel a

G.

rady a doporučení týkající se celkové strategie týmu v soutěži.

3.4.3 Je zakázána jakákoliv pomoc kouče, která by měla za následek, že by písemné
podání nebo ústní prezentace nebyly originální prací členů týmu.
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3.4.4 Způsob vzájemného přiřazení týmů a koučů je ponechán na vůli každé právnické
fakulty.
3.5 Pravidla vzájemné pomoci mezi týmy
3.5.1 Týmům, a to včetně těch, které nepostoupily do celostátního kola, je zakázáno si
navzájem pomáhat a radit, především formou konzultace argumentů, společných nácviků
na ústní část soutěže, poskytnutím svého písemného podání v jakémkoliv stádiu
rozpracovanosti či hotového písemného podání (dále jen „písemné podání“), poznámek či
rešerše, vztahujících se k případu, jinému soutěžnímu týmu nebo jeho kouči.
3.5.2 Týmy nesmí nahlížet do písemných podání a poznámek jiného týmu, pokud k tomu
nejsou oprávněny těmito Pravidly nebo přímo Organizačním výborem.
3.5.3 Své písemné podání smí týmy poskytnout pouze svému kouči a nesmí jej jakýmkoliv
způsobem zveřejnit, vyjma případů, kdy by takové zveřejnění bylo v souladu s Pravidly.
3.5.4 Týmy mohou zahrnout do své ústní argumentace i argumenty jiného týmu,
se kterými se seznámily v souladu s těmito Pravidly.
3.5.5 Nácviků na ústní část soutěže se mohou zúčastnit jen členové týmu spolu s jejich
koučem.

4. Registrace
4.1. Registrace týmů a změna složení týmu
4.1.1 Týmy, které mají zájem zúčastnit se LPmootu, se musí zaregistrovat prostřednictvím
vyplnění on-line registračního formuláře pro týmy, zveřejněného na webových stránkách
ČSESP. Ve formuláři je stanoveno, které údaje jsou týmy povinny vyplnit, aby byla jejich
přihláška platná. Změny v údajích jsou týmy povinny neprodleně nahlásit fakultním
koordinátorům.
4.1.2 Složení týmu lze měnit až do odevzdání písemného podání. Po tomto okamžiku již
složení týmu měnit nelze, s výjimkou snížení počtu členů týmu odstoupením některého
nebo některých členů týmu ze soutěže podle ustanovení 4.3.2 Pravidel.
4.2 Registrační číslo
Týmy, které se včas zaregistrují, dostanou registrační číslo, které budou používat při
jakékoliv komunikaci s Organizačním výborem. Organizační výbor, fakultní koordinátoři a
soudci jsou povinni při jakékoliv komunikaci s týmy používat pro jejich identifikaci jejich
registrační číslo.
4.3 Odstoupení z LPmootu
4.3.1 Týmy mohou kdykoliv od okamžiku jejich registrace až do termínu odevzdání
písemných podání prohlásit, že z LPmootu odstupují. Po tomto termínu již nelze ze
soutěže odstoupit. Tým, který hodlá ze soutěže odstoupit, je povinen tento úmysl oznámit
Organizačnímu výboru na e-mail inco.csesp@gmail.com. Po odstoupení ze soutěže již
nelze účast na soutěži obnovit.
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4.3.2 Ze soutěže mohou odstoupit i jednotliví členové týmu, a to kdykoliv v průběhu
soutěže. Tým, z něhož tito členové vystoupili, se může nadále soutěže účastnit. Účast na
soutěži osoby, která odstoupila ze soutěže podle tohoto odstavce, již nelze obnovit.

5. Soudci
5.1 Odborné nároky na soudce a výběr soudců
Soudcem celostátního kola se může stát pouze osoba s dostatečnou odbornou kvalifikací
a odbornými zkušenostmi z oblasti práva. Výběr soudců celostátního kola zajistí
Organizační výbor.
5.2 Vázanost soudců Instrukcemi pro soudce
Soudci celostátního kola jsou vázáni Instrukcemi pro soudce. Pro soudce fakultních kol,
pokud se budou konat, je použití Instrukcí doporučeno.

6. Případ
6.1 Zveřejnění případu
Případ
bude
zveřejněn
https://csesp.cz/pravidelne-akce/lidskopravni-moot-court/.

na

webu

6.2 Vyjasnění a oprava případu
Organizační výbor může poskytnout vyjasnění případu, která bude považovat za nutná
či vhodná. Účelem vyjasnění případu je pomoci týmům při jeho interpretaci. Organizační
výbor může opravit nebo změnit některé skutečnosti uvedené v případu. Tyto změny
budou uvedeny na webu ČSESP a soutěžící o nich budou neprodleně informováni.
6.3 Práce s případem a interpretace případu soutěžními týmy
Týmy mohou při vytváření a prezentaci svých argumentů vycházet pouze ze skutečností
a faktů, které jsou uvedeny v případu a v případných vyjasněních a změnách. Rozsah
skutečností je závazný i pro ostatní osoby zmíněné v Pravidlech.

7. Průběh LPmootu
7.1 Obecná ustanovení
7.1.1 LPmoot se uskuteční nejvýše ve dvou kolech – fakultním a celostátním.
7.1.2 Fakultní kolo a jiná procedura výběru týmů postupujících do celostátního kola
Uspořádání fakultního kola LPmootu je dobrovolné. Každé z participujících právnických
fakult je dána možnost zvolit pro výběr týmů postupujících do celostátního kola LPmootu
jinou proceduru, než je konání fakultního kola. Tato procedura nesmí být v rozporu
s těmito Pravidly. V případě konání fakultního kola mohou právnické fakulty využít
Pravidla FK. V případě, že právnická fakulta pořádající fakultní kolo nevyužije Pravidla FK
a stanoví pro průběh fakultního kola pravidla vlastní, tato pravidla nesmí být v rozporu
s těmito Pravidly.
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7.1.3 Celostátní kolo
Celostátního kola LPmootu se zúčastní týmy studentů, které byly vybrány jednotlivými
participujícími právnickými fakultami. Počet týmů, které se mohou zúčastnit LPmootu,
není omezen.
Celostátní kolo LPmootu se skládá z ústní a písemné části. Pravidla průběhu fakultních kol
nebo jiného výběru jsou ponechána na vůli participujících právnických fakult.
7.1.4 Počet týmů, které mohou postoupit do celostátního kola
Do celostátního kola LPmootu postoupí maximálně dva týmy z každé participující
právnické fakulty.
7.1.5 Náhradníci
Každá participující právnická fakulta vybere kromě týmů postupujících do celostátního
kola také maximálně dva týmy, které budou náhradníky, pokud to s ohledem na počet
přihlášených týmů do LPmootu na dané právnické fakultě bude možné.
V případě, že do celostátního kola postoupí lichý počet týmů, Organizační výbor losem
vybere minimálně jeden tým z náhradníků navržených právnickými fakultami podle
předchozího bodu tak, aby počet týmů, které se mají utkat v celostátním kole, byl sudý.
V případě, že by se některý z týmů, které postoupily do celostátního kola, nemohl
z jakýchkoliv důvodů zúčastnit celostátního kola, nastoupí na jeho místo některý
z náhradníků, kterého vybere Organizační výbor losem. Podle předchozí věty se
nepostupuje, pokud by se Organizační výbor o tom, že se některý z týmů, které
postoupily do celostátního kola, tohoto kola nezúčastní, dozvěděl v příliš krátkém
časovém úseku před konáním celostátního kola. V takovém případě bude Organizační
výbor postupovat podle ustanovení 7.3.13.3 Pravidel.
7.2 Písemná část LPmootu
7.2.1 Odevzdání písemných podání
7.2.1.1 Každý tým, který se zaregistroval do soutěže, musí vypracovat a odevzdat dvě
písemná podání, tedy ve prospěch obou stran sporu. Termín odevzdání písemného podání
je uveden na webu.
7.2.1.2 Písemná podání budou zaslána v elektronické podobě Organizačnímu výboru na
e-mail info.csesp@gmail.com a následně také na e-mail příslušného fakultního
koordinátora. Rozhodujícím časem odevzdání písemných podání pro účely předchozího
odstavce je okamžik, kdy byla písemná podání odeslána na e-mail ČSESP. V předmětu
výše uvedených e-mailů bude uvedeno pouze „Písemná podání“ a následně registrační
číslo týmu.
7.2.1.3 Odevzdaná písemná podání nebudou moci být až do skončení soutěže dále
jakýmkoliv způsobem měněna ani upravována.
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7.2.2 Formát písemných podání
7.2.2.1 Jedno písemné podání může mít maximální rozsah 3000 slov, každý tým
odevzdává písemné podání za obě strany sporu. Minimální rozsah písemných podání není
stanoven. Do stanoveného rozsahu se nepočítá úvodní strana a seznam zdrojů. Do
stanoveného rozsahu se počítají citace uvedené v textu i ve formě poznámky pod čarou.
7.2.2.2 Argumenty, myšlenky a jiná tvrzení, které jsou obsaženy v písemných podáních
a nejsou originálním výtvorem členů týmů, musí být řádně citovány. Forma citace není
Pravidly předepsána, je však nutné použít takovou formu citace, která umožňuje
jednoznačnou identifikaci zdroje a jeho zpětné dohledání. Citace bude uvedena buď přímo
v textu, nebo formou poznámky pod čarou.
7.2.2.3 Písemná podání je možné odevzdat buď ve formátu Microsoft Word s příponou
DOC nebo v PDF formátu. V jiném formátu nebudou písemná podání přijata.
7.2.2.4 Písemné podání ve prospěch jedné ze stran sporu a písemné podání ve prospěch
druhé ze stran sporu musí být obsažena ve dvou různých dokumentech. Všechny části
jednotlivých písemných podání za každou ze stran sporu musí být obsaženy v jednom
dokumentu. Názvy souborů obsahujících elektronickou podobu písemných podání v sobě
musí obsahovat registrační číslo týmu a označení, o podání které ze stran sporu se jedná.
7.2.3 Obsah písemných podání
Písemná podání musí obsahovat:
a)

Úvodní stranu

b) Text podání
c)

Seznam zdrojů

Úvodní strana musí obsahovat registrační číslo týmu, identifikaci stran sporu a dále
označení, za kterou ze stran sporu je dané písemné podání podáváno.
Velikost, styl písma a další parametry, týkající se formální úpravy textu podání, jsou
ponechány na vůli soutěžních týmů. Řádkování nesmí být menší než 1,5 a větší než 2,0.
Seznam zdrojů musí být proveden tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat
prameny, z nichž soutěžní týmy při tvorbě písemných podání vycházely, a zpětně tyto
prameny dohledat.
7.2.4 Hodnocení písemných podání v rámci celostátního kola LPmootu
7.2.4.1 Hodnocení písemných podání probíhá nejprve na fakultní úrovni, přičemž toto
hodnocení bude relevantní pouze pro účely fakultních kol a je ponecháno na vůli
participujících právnických fakult. Písemná podání týmů, které postoupí do celostátního
kola, budou hodnocena znovu v rámci celostátního kola a pouze toto hodnocení bude
relevantní pro celostátní kolo.
7.2.4.2 Písemná podání budou hodnocena soudci určenými k hodnocení písemných
podání. Na fakultní úrovni je výběr těchto soudců ponechán na fakultních koordinátorech.
V rámci celostátního kola budou písemná podání hodnocena soudci, které vybere
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Organizační výbor. Písemná část a ústní část celostátního kola musí být hodnoceny
různými soudci.
7.2.4.3 Za jedno písemné podání lze získat maximální počet 40 bodů, za obě písemná
podání lze tedy získat maximální počet 80 bodů.
7.2.4.4 Počet bodů udělených týmům za písemná podání jim bude Organizačním výborem
oznámen během ústního finále. Zpětnou vazbu k písemným podáním obdrží týmy až po
skončení soutěže.
7.2.4.5 Kritéria, způsob a pravidla hodnocení písemných podání jsou obsažena
v Instrukcích pro soudce.
7.2.4.6 Hodnocení písemných podání podle tohoto ustanovení je závazné pouze
pro celostátní kolo soutěže. Pro fakultní úroveň je toto ustanovení o hodnocení písemných
podání pouze doporučením. Pro fakultní úroveň je však závazné ustanovení 8.2.4.4 věta
druhá.
7.3 Ústní část celostátního kola LPmootu
7.3.1 Obecná ustanovení
Celostátní kolo vyhlašuje a den a místo jeho konání určuje Organizační výbor. O dalších
technických a organizačních záležitostech, týkajících se celostátního kola, rozhoduje
taktéž Organizační výbor.
7.3.2 Základní kola a finále
7.3.2.1 Celostátní kolo se skládá ze základních kol a finále.
7.3.2.2 V základních kolech vystoupí každý soutěžní tým pouze za jednu ze stran sporu.
Organizační výbor určí a následně sdělí týmům, za kterou ze stran sporu a proti kterému
týmu vystoupí.
7.3.2.3 Organizační výbor poté, co provede párování podle předchozího odstavce, zašle
soutěžním týmům písemné podání jejich soupeře, a to pouze za tu stranu sporu, proti
které soutěžní tým vystoupí.
7.3.2.4 Do finále celostátního kola LPmootu postoupí dva týmy, které se zúčastnily ústní
části celostátního kola soutěže a získaly v rámci celostátního kola nejvyšší celkový počet
bodů. Celkový počet bodů bude určen součtem bodů, které byly týmům uděleny za jejich
písemné podání v celostátním kole, a bodů, které týmy získaly za prezentaci v ústní části
celostátního kola.
7.3.2.5 Ve finále vystoupí soutěžní týmy, které do něho postoupily, pouze za jednu
ze stran sporu. O tom, za kterou ze stran sporu budou týmy argumentovat, bude
rozhodnuto losem po vyhlášení finalistů. V případě, že týmy, které postoupily do finále, se
již utkaly v některém z kol, které předchází finále, nebude rozhodnuto losem, ale týmy si
strany vymění. V případě, že každý z týmů, které postoupily do finále, argumentoval
v základním kole celostátního kola za jinou stranu sporu, nebude rozhodnuto losem,
ale týmy si strany vymění. Následně bude týmům postupujícím do finále předáno
písemné podání jejich soupeře v tištěné podobě, a to pouze za tu stranu sporu, proti které
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tým vystoupí. Pro přípravu na finále bude týmům ponechána hodina času, během níž se
týmy nesmí radit s žádnou jinou osobou kromě jejich kouče.
7.3.3 Prezentace argumentů
V rámci ústní části musí prezentovat argumenty týmu minimálně jeden jeho člen,
maximálně všichni členové. Každý tým má pro prezentaci svých argumentů celkový čas
25 minut. Do času pro prezentaci argumentů týmu se počítá i čas poskytnutý pro repliku,
v trvání, které si každý tým určí před začátkem ústního kola. Na repliku si lze rezervovat
maximálně 5 minut a minimálně 1 minutu celkového času podle předchozího odstavce.
Po určení času, který si tým vyhrazuje pro repliku, již nelze rozdělení času v průběhu
ústního kola měnit.
7.3.4 Poradce
Členové týmu, kteří neprezentují, se mohou ústní části účastnit jako poradci.
7.3.5 Průběh ústní části celostátního kola
V úvodu ústní části bude nejprve soudci uveden spor, o němž se bude jednat. Následně
bude vyzván tým představující žalobce, aby přednesl své argumenty. Po uplynutí času,
který je týmu stanoven pro prezentaci jeho argumentů, dostane slovo druhý tým
zastupující žalovaného. Poté týmy přednesou svou repliku, a to v pořadí žalobce
a žalovaný. Tým zastupující žalobce může ve své replice reagovat pouze na argumenty
a skutečnosti, které druhý tým zastupující žalovaného ve své prezentaci použil. Tým
zastupující žalovaného může ve své replice reagovat pouze na argumenty a skutečnosti,
které zazněly v replice žalobce.
Soudci mohou svými dotazy vstupovat do prezentace týmů, a to kromě času, který si
týmy vyhradily pro repliku. Soudci nesmí do prezentace týmu jako celku zasahovat
v prvních 2 minutách a v poslední 1 minutě prezentace.
7.3.6 Komunikace v průběhu ústní části celostátního kola
Všichni členové týmu, účastnící se ústní části jako řečníci nebo poradci, spolu smí v jejím
průběhu komunikovat, avšak pouze takovým způsobem, aby nerušili průběh ústní části. Je
zakázána jakákoliv forma komunikace mezi členy týmu, kteří se účastní ústní části jako
řečníci nebo poradci, a kteroukoliv osobou přítomnou v místnosti v průběhu ústní části,
vyjma soudců.
7.3.7 Způsob prezentace a možnosti argumentace
Soutěžní týmy mohou ve svých prezentacích použít i argumenty, které nejsou obsaženy
v jejich písemných podáních. Týmy by měly reagovat na argumenty proti-strany, nemusí
se však věnovat všem argumentům, které od jejich soupeře zazněly během jeho
prezentace nebo byly obsaženy v jeho písemném podání.
7.3.8 Zákaz nevhodného chování v průběhu ústní části
Týmy nesmí v průběhu ústní části rušit její průběh, používat vulgární výrazy, osočovat
soudce či členy druhého týmu nebo se jiným způsobem nevhodně chovat.

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2022)

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

7.3.9 Porada soudců a zpětná vazba
7.3.9.1 Po skončení ústní části musí všichni přítomní opustit místnost a nechat soudcům
prostor k poradě. Poté jsou týmy spolu s jejich kouči soudci opět pozvány dovnitř,
aby bezprostředně po skončení ústního kola obdržely zpětnou vazbu. Pravidla a omezení
poskytování zpětné vazby jsou obsažena v Instrukcích pro soudce. Toto ustanovení je
závazné i pro fakultní úroveň.
7.3.9.2 Po skončení finále se soudci odeberou k poradě. Poté, co rozhodnou o tom, který
tým ve finále zvítězil, sdělí své rozhodnutí Organizačnímu výboru. Zpětná vazba
po skončení finále nenásleduje, což nevylučuje možnost podat zpětnou vazbu po
vyhlášení celkových výsledků soutěže.
7.3.10 Vítěz soutěže, výherce písemného podání a nejlepší řečník
7.3.10.1 Vítězem LPmootu se stane výherce finále celostátního kola LPmootu. O tom,
který tým vyhrál finále, rozhodne panel soudců rozhodujících finále. Pro hodnocení je
relevantní pouze ústní výkon ve finále.
7.3.10.2 Vedle vítěze LPmootu bude ohodnoceno i celostátní nejlepší písemné podání.
Výhercem písemného podání se může stát i tým, který postoupil do celostátního kola, ale
nezúčastnil se jej z omluvitelných důvodů.
7.3.10.3 Panel soudců rozhodujících v ústní části celostátního kola po skončení finále
vzájemnou dohodou určí nejlepšího řečníka soutěže. Nejlepším řečníkem soutěže může
být stanoven člen kteréhokoli týmů zúčastněného v celostátním kole.
7.3.11 Veřejnost
7.3.11.1 Na ústní části může být přítomna veřejnost, tedy osoby, které se neúčastní
soutěže jako členové soutěžních týmů, kouči, soudci a členové Organizačního týmu.
7.3.11.2 Veřejnost nesmí jakýmkoliv způsobem rušit průběh ústní části. V případě
nedodržení tohoto pravidla může být kterákoliv osoba účastnící se ústní části jako
veřejnost z místnosti vykázána členem Organizačního výboru nebo předsedou senátu,
který ústní část rozhoduje.
7.3.12 Přítomnost týmů a jejich koučů na ústní části, na níž tyto týmy neprezentují
Na základních kolech celostátního kola mohou být přítomni pouze členové těch týmů,
které se daného základního kola účastní, a jejich kouči. Finále celostátního kola mohou
jako veřejnost přihlížet i členové týmů, které do něho nepostoupily, včetně jejich koučů.
7.3.13 Neúčast na ústní části
7.3.13.1 Případnou neúčast na ústní části, na kterou byl soutěžní tým řádně pozván, je
nutné oznámit s dostatečným časovým předstihem Organizačnímu výboru na email
info.csesp@gmail.com. Pokud není možné oznámit svou neúčast na ústní části včas podle
předchozí věty, je tak tým povinen učinit bez zbytečného odkladu poté, co se dozví
o nemožnosti zúčastnit se ústní části. Pokud tým oznámí svou neúčast na ústní části
s dostatečným předstihem, nebo věrohodně prokáže, že tak nemohl učinit z vážných
důvodů nezávislých na jeho vůli, a zároveň svou neúčast zdůvodní důvody, které
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Organizační výbor posoudí jako omluvitelné a dostatečně závažné, písemná podání
tohoto týmu budou zahrnuta do hodnocení nejlepšího písemného podání. Tento tým se
však nemůže stát vítězem LPmootu.
7.3.13.2 Pokud se některý z členů týmu nebude moci zúčastnit ústní části, tým může
v ústní části soutěžit, jestliže za něj vystoupí minimálně jeden jeho člen. Neúčast člena
nebo členů týmu na ústní části podle předchozí věty není nutné oznamovat, pokud bude
účast týmu na ústní části zachována.
7.3.13.3 V případě, že by se některý z týmů, které postoupily do celostátního kola a měly
se jej zúčastnit, nemohl celostátního kola zúčastnit a tuto skutečnost by se Organizační
výbor dozvěděl v příliš krátkém časovém úseku před samotným konáním celostátního
kola, že by již nebylo možné využít náhradníka, a) bude před konáním celostátního kola
losem určen tým, který v rámci celostátního kola vystoupí v ústní části dvakrát;
v takovém případě se týmu do celkového hodnocení započítají zprůměrované body obou
vystoupení; nebo b) tým nebo týmy, které by tímto způsobem ztratily svou protistranu
v ústní části, vystoupí se svými argumenty samy, tedy bez druhé strany sporu.
Rozhodnutí, která z výše uvedených variant bude v případě, že by nastala situace
popsaná v tomto ustanovení, použita, přísluší Organizačnímu výboru, který oznámí své
rozhodnutí týmům soutěžícím v celostátním kole nejdéle před začátkem celostátního kola.
Výklad pojmu „příliš krátký časový úsek“ náleží Organizačnímu výboru, který při jeho
interpretaci vezme v úvahu veškeré relevantní okolnosti konkrétního případu.
7.3.14 Hodnocení ústní části
7.3.14.1 Tým může za ústní prezentaci dostat maximální počet 50 bodů. Body, které tým
získá za ústní prezentaci, se vynásobí koeficientem 2,6. Výsledný počet bodů za ústní
část je číslo, které vyjde vynásobením koeficientu a původního počtu bodů za ústní
prezentaci dle předchozí věty.
7.3.14.2 Kritéria, způsob a pravidla hodnocení ústní části jsou obsaženy v Instrukcích
pro soudce.

8. Porušení pravidel a jeho důsledky
8.1 O tom, zda bylo porušeno některé ustanovení těchto Pravidel a jakým způsobem
a v jakém rozsahu bude toto porušení postihnuto, rozhoduje Organizační výbor.
Organizační výbor může tým potrestat napomenutím, udělením trestných bodů nebo
diskvalifikací ze soutěže.
8.2 Jednotlivá porušení Pravidel a jejich penalizace
Výčet těchto porušení je taxativní a Organizační výbor může rozhodnout i o penalizaci
jiných porušení Pravidel.
8.2.1 Přesáhnutí maximálního povoleného rozsahu písemných podání podle ustanovení
7.2.2.1 Pravidel bude penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 10 bodů za jedno
podání a 20 bodů, pokud bude maximální povolený rozsah přesažen u obou podání.
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8.2.2 Porušení pravidel o externí pomoci týmům podle ustanovení 3.4 Pravidel bude
penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 30 bodů. V případě závažného porušení
ustanovení 3.4 může Organizační výbor rozhodnout o diskvalifikaci týmu z LPmootu.
8.2.3 Porušení ustanovení 7.3.8 Pravidel, zakazující nevhodné chování v průběhu ústní
části, může být penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 15 bodů.
8.2.4 Pokud se tým nezúčastní ústní části celostátního kola, aniž by tuto skutečnost
oznámil včas, a zároveň tým věrohodně neprokáže, že tak neučinil z vážných a na své vůli
nezávislých důvodů, bude diskvalifikován ze soutěže. Pokud důvody neúčasti na ústní
části nebudou Organizačním výborem posouzeny jako omluvitelné a dostatečně závažné,
tým bude diskvalifikován ze soutěže i v případě, že by nemohl být diskvalifikován podle
první věty tohoto odstavce.
8.2.5 Neodevzdání písemných podání do stanoveného termínu bude penalizováno
diskvalifikací týmu z účasti na LPmootu.

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