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LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT

VZOROVÁ PRAVIDLA FAKULTNÍHO KOLA

1. Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že právnická fakulta participující na LPmootu uskuteční fakultní kolo, může
se toto fakultní kolo řídit těmito pravidly.

1.2. Použití Pravidel LPmootu

Otázky, které nejsou upraveny těmito Vzorovými pravidly průběhu fakultních kol (dále jen
„Pravidla FK“), zejména podmínky účasti na LPmootu včetně pravidel externí pomoci
týmům a vzájemné pomoci mezi týmy, vyjasnění a opravy případu, interpretace případu
a práce s případem, registrace, odevzdání, úpravy, obsahu a hodnocení písemných
podání a porušení těchto pravidel i Pravidel LPmootu, jejichž ustanovení budou v rámci
fakultního kola použita, a jeho důsledků, se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními
Pravidel LPmootu.

1.3. Písemná a ústní část fakultního kola

Fakultní kolo má písemnou a ústní část.

2. Soudci

2.1. Výběr soudců fakultního kola

Soudci, kteří budou rozhodovat fakultní kolo, budou vybráni příslušnou právnickou
fakultou, resp. fakultním koordinátorem. V tomto ohledu může být právnické fakultě
nápomocný Organizační výbor..

2.2. Rozhodování fakultního kola samosoudcem nebo senátem

Fakultní kolo bude rozhodováno buď samosoudcem, nebo senátem soudců. Tuto
skutečnost určí právnická fakulta, resp. fakultní koordinátor participující na LPmootu, na
níž se bude konat fakultní kolo (dále jen „příslušná právnická fakulta“).

3. Písemná část fakultního kola

Pro odevzdání, úpravu, obsah a hodnocení písemných podání se přiměřeně použijí
Pravidla LPmootu.

4. Ústní část fakultního kola

4.1. Obecná ustanovení

Ústní část fakultního kola má pouze jedno kolo. Týmy vystoupí pouze za jednu ze stran
sporu.
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4.2. Párování

V dostatečném předstihu před konáním fakultního kola určí fakultní koordinátor, které
týmy proti sobě v rámci fakultního kola vystoupí a zda budou zastávat pozici žalobce
nebo žalovaného. Následně fakultní koordinátor rozešle týmům písemná podání jejich
soupeřů, avšak pouze za tu stranu sporu, proti níž budou týmy v rámci ústní části
argumentovat.

4.3. Prezentace argumentů

4.3.1. V rámci ústní části musí prezentovat argumenty týmu minimálně jeden jeho člen.
Každý tým má pro prezentaci svých argumentů celkový čas 25 minut.

4.3.2. 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 z celkového času podle předchozího odstavce.
Po určení času, který si tým vyhrazuje pro repliku, již nelze rozdělení času v průběhu
ústního kola měnit.

4.4. Poradce

Členové týmu, kteří neprezentují, se mohou ústní části účastnit jako poradci.

4.5. Průběh ústní části fakultního kola

4.5.1. 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.

4.5.2. 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 dvou minutách prezentace prvního řečníka týmu a v poslední minutě prezentace
posledního řečníka týmu. Pokud za tým prezentuje pouze jeden řečník, soudci nesmí do
jeho prezentace zasahovat v prvních 2 minutách a v poslední minutě jeho prezentace.

4.6. Komunikace v průběhu ústní části fakultního 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, kteří ústní část rozhodují.

4.7. Způsob prezentace a možnosti argumentace

4.7.1. Člen týmu, který prezentuje, může dle svého uvážení zvolit, zda bude při prezentaci
sedět nebo stát.
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4.7.2. Soutěžní týmy mohou ve svých prezentacích použít i argumenty, které nejsou
obsaženy v jejich písemných podáních. Týmy by měly reagovat na argumenty protistrany,
nemusí se však věnovat všem argumentům, které od jejich soupeře zazněly během jeho
prezentace nebo byly obsaženy v jeho písemném podání.

4.8. 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.

4.9. Porada soudců a zpětná vazba

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 ústní části obdržely zpětnou vazbu. Pravidla a omezení
poskytování zpětné vazby jsou obsažena v Instrukcích pro soudce.

4.10. Veřejnost

4.10.1. Na ústní části může být přítomna veřejnost, tedy osoby, které se neúčastní
soutěže jako členové soutěžních týmů, kouči, soudci a členové Organizačního týmu.

4.10.2. 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 jakýmkoliv ze soudců,
který ústní část rozhoduje.

4.11. Přítomnost týmů a jejich koučů na ústní části, na níž tyto týmy neprezentují

Týmy, jejichž členové na dané ústní části fakultního kola neprezentují, a jejich kouči,
nemohou být na této ústní části přítomni.

4.12. Neúčast na ústní části

4.12.1. Případnou neúčast na ústní části fakultního kola je nutné oznámit fakultnímu
koordinátorovi nejdéle jeden den před jeho konáním. Pokud není možné oznámit svou
neúčast včas podle předchozí věty, je tak tým povinen učinit bez zbytečného odkladu
poté, co se dozví o nemožnosti zúčastnit se ústní části.

4.12.2. 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, pokud bude účast týmu na ústní části
zachována, není nutné oznamovat.

4.13. Hodnocení ústní části

4.13.1. 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.

4.13.2. Pokud se tým nezúčastní ústní části fakultního kola a oznámí tuto skutečnost včas
ve smyslu ustanovení 4.12. Pravidel FK, nebo věrohodně prokáže, že tak nemohl učinit z
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vážných důvodů nezávislých na jeho vůli, a zároveň svou neúčast zdůvodní důvody, které
fakultní koordinátor posoudí jako omluvitelné a dostatečně závažné, nebude za ústní část
hodnocen a obdrží tedy 0 bodů. Celkový počet bodů týmu bude tedy odpovídat počtu
bodů, který byl týmu udělen za jeho písemné podání.

4.13.3. Kritéria, způsob a pravidla hodnocení ústní části jsou obsaženy v Instrukcích pro
soudce.

4.14. Vyhlášení postupujících týmů

Po skončení ústní části fakultního kola fakultní koordinátor sečte body udělené týmům za
jejich písemné podání a body, který jim byly uděleny v rámci ústní části. Maximálně dva
týmy, které získají nejvyšší počet bodů a umístí se tedy na 1. a 2. místě, postoupí do
celostátního kola LPmootu. Další dva týmy, které se umístí celkovým počtem bodů na 3. a
4. místě, se stanou náhradníky podle ustanovení 8.1.4. Pravidel LPmootu.

5. Penalizace za porušení Pravidel FK

5.1. Pravomoc

O tom, zda byla porušena Pravidla FK v rozsahu jejich zvláštní úpravy průběhu fakultního
kola LPmootu, a jak budou tato porušení penalizována, rozhoduje fakultní koordinátor
příslušné právnické fakulty. Tímto ustanovením nejsou dotčeny pravomoci Organizačního
výboru podle Pravidel LPmootu.

5.2. Konkrétní porušení Pravidel FK a jejich penalizace

5.2.2. Porušení zákazu nevhodného chování podle ustanovení 4.8. Pravidel FK může být
penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 15 bodů.

5.2.3. Pokud se tým nezúčastní ústní části fakultního kola, aniž by tuto skutečnost oznámil
včas ve smyslu ustanovení 4.12. Pravidel FK, a zároveň tým věrohodně neprokáže, že tak
neučinil z vážných a na své vůli nezávislých důvodů, bude diskvalifikován ze soutěže.

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