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Římskoprávní Moot Court 
 

Pravidla lokálního kola 

PRVNÍ ČÁST 

Základní ustanovení 

§ 1 

1) Římskoprávní Moot Court je soutěží studentů práv simulující preatorský soudní spor (dále 

jen „soutěž“).  

2) Hlavním organizátorem soutěže je lokální skupina ELSA Olomouc a národní skupina ELSA 

Česká republika ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.  

3) Organizátorem soutěže se rozumí lokální skupiny ELSA na Slovensku a v České republice ve 

spolupráci s fakultami, v rámci, kterých lokální skupiny ELSA působí. 

4) Dalším organizátorem soutěže se rozumí ELSA Česká republika v zastoupení Viceprezidenta 

AA ELSA Česká republika. 

5) Garantem soutěže se rozumí vyučující římského práva na příslušné právnické fakultě. 

§ 2 

Soutěžní týmy 

1) Soutěže se můžou zúčastnit 1–3 členné soutěžní týmy.  

2) Členové týmů musí být studenty Právnické fakulty, ve které se soutěže účastní. 

3) Počet týmů, které se mohou zúčastnit soutěže, není omezený.  

4) Soutěže se nemůže zúčastnit osoba, která se Soutěže účastnila v minulosti již dvakrát. 

§ 3 

Organizace soutěže 

1) Místo, čas konání a další organizačně-technické podmínky soutěže v rámci lokálního kola určí 

organizátor spolu s garantem soutěže.  

2) Místo, čas konání a další organizačně-technické podmínky soutěže na mezinárodní úrovni 

určí hlavní organizátor spolu s garantem mezinárodního kola soutěže. 
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§ 4 

Práva organizátora soutěže 

1) Na dodržování těchto pravidel dohlíží organizátor, případně jím pověřené osoby.  

2) Organizátor je oprávněn diskvalifikovat týmy pro porušení těchto pravidel. 

3) Soutěžící se v takové situaci může odvolat ke garantovi soutěže. 

  

§ 5 

Povinnosti organizátora a hlavního organizátora soutěže 

1) Organizátor, hlavní organizátor soutěže a další organizátoři soutěže, lokální garanti soutěže, 

garant mezinárodního kola soutěže a porota v senátním složení (dále jen „porota“) jsou 

povinni dodržovat tyto pravidla, zachovávat slušnost a dobré mravy.  

2) Organizátor, hlavní organizátor soutěže a další organizátoři soutěže, lokální garanti soutěže, 

garant mezinárodního kola soutěže a porota musí zachovávat vůči týmům nestrannost, 

především nesmí s týmy konzultovat řešení stanoveného případu na lokálních kolech i na 

mezinárodním kole.  

3) Organizátor soutěže se zavazuje dodržet níže uvedené závazky: 

a. zabezpečit odborné obsazení poroty lokálního kola; 

b. zabezpečit vypracování kauzy lokálního kola; 

c. zveřejnit v přiměřené lhůtě podmínky a všechny potřebné informace k lokálnímu 

kolu soutěže; 

d. zabezpečit plynulou komunikaci se soutěžícími a s porotou v lokálním kole soutěže; 

e. zabezpečit zpracovaní výsledků lokálního kola soutěže; 

f. zajistit ceny pro vítězné týmy lokálního kola soutěže; 

g. dodržet závazky vůči partnerům projektu. 

4) Hlavní organizátor soutěže se zavazuje dodržet níže uvedené závazky:  

a. vypracovat pravidla soutěže mezinárodního a lokálních kol, kterými se rozumí právě 

tyto Pravidla;  

b. zabezpečit odborné obsazení poroty mezinárodního kola;  

c. zabezpečit vypracovaní kauzy mezinárodního kola  

d. v případě potřeby zabezpečit širší podporu lokálním skupinám při odborném 

zajištění projektu na konkrétní fakultě;  

e. vyhlásit začátek soutěže a stanovit termíny;  
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f. zveřejnit v přiměřené lhůtě podmínky a všechny potřebné informace k soutěži;  

g. zabezpečit plynulou komunikaci mezi organizátory na lokální i mezinárodní úrovni se 

soutěžícími a s porotou;  

h. zabezpečit zpracovaní výsledků finále na mezinárodní úrovni;  

i. uskutečnit mezinárodní kolo soutěže;  

j. dodržet závazky vůči partnerům projektu, organizátorům soutěže a dalším 

organizátorům soutěže;  

5) Organizátor, další organizátoři soutěže, lokální garanti soutěže, garant mezinárodního kola 

soutěže a porota se zavazují dodržet termíny plnění úloh stanovených po dohodě s hlavním 

organizátorem soutěže. 

DRUHÁ ČÁST 

Průběh soutěže 

§ 6 

Jednotlivá kola 

1) Soutěž se skládá ze dvou hlavních částí – lokálních kol a mezinárodního kola.  

2) Lokální kola mohou proběhnout v ústní, v písemné ale i v písemně-ústní podobě.  

3) Maximální počet lokálních kol jsou dvě kola na jednu právnickou fakultu.  

4) Každé z lokálních kol může mít jinou formu (ústní, písemnou, písemně-ústní). Další náležitosti 

vyplývajíce z konkrétní normy se spravují příslušným § těchto Pravidel.  

5) V případe, že se na soutěž v lokálním kole přihlásí jen jeden tým, automaticky postupuje do 

mezinárodního kola soutěže.  

 

§ 7 

Písemná část 

1) Písemná část soutěže je jednokolová. Na písemné kolo může navazovat kolo ústní.  

2) Úkolem každého soutěžního týmu v písemném kole je vyřešit zadaný případ z oblasti 

římského práva, který připraví organizátor prostřednictvím lokálního garanta.  

3) Soutěžící mají na vypracování případu přibližně 90 minut v rámci fakultního kola. 

4) Výsledky písemného kola a týmy, které postupují do kola finálního (ústní kolo), vyhlásí garant 

soutěže nebo organizátor po domluvě s garantem soutěže. 
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§ 8 

Hodnocení písemné části 

1) Řešení případu každého soutěžního týmu posoudí garant soutěže, případně porota složená 

z více odborníků na římské právo na dané fakultě.  

2) Při hodnocení se přihlíží k vymezení předmětu otázky, argumentace a správnosti tvrzení.  

3) Pokud by byl počet členů první písemné části jeden, tým automaticky postupuje do 

mezinárodního finále soutěže.  

§ 9 

Ústní část 

1) Ústní části může předcházet písemné kolo, ve kterém soutěžící vypracují kauzu zadanou 

příslušným lokálním garantem soutěže. Tuto vypracovanou kauzu na ústní části obhajují 

před lokálním garantem soutěže nebo před porotou. 

2) Při ústní části lokálního kola přestupují týmy podle pořadí určeného losem před porotce. 

Ostatní týmy se nesmí nacházet v zasedací místnosti, kde probíhá ústní obhajoba. 

3) Porotci jsou složeni z garanta soutěže a jeho kolegů, odborníků na římské právo. 

4) Na porotce se vztahuje ustanovení § 5 obdobně jako na organizátora.  

§ 10 

Hodnocení ústí části 

1) Týmy, které postoupily do ústního kola, jsou porotou hodnoceny na základě:  

a. přesvědčovací kvality přednesených argumentů;  

b. kvalitu a rozbor relevantních ustanovení římského práva z hlediska možnosti jejich 

aplikace.  

c. argumentace literaturou, zákony, judikáty;  

d. logické struktury a srozumitelnosti projevu;   

2) Výsledky hodnocení vyhlásí garant soutěže po vystoupení všech týmů. Tím dochází k 

vyhlášení výsledků soutěže. 

 §11  

Mezinárodní kolo soutěže 

1) Hlavní organizátor soutěže a garant mezinárodního kola soutěže jsou vázáni těmito Pravidly 

a jsou povinni splnit úlohy vyplývající jim z těchto Pravidel, zejména v § 5 těchto Pravidel.  

2) Průběh mezinárodního kola soutěže má ústní formu, které předchází písemná příprava 
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postupujících z fakultních kol.  

3) Na písemnou přípravu má každý soutěžní tým přibližně 100 minut.  

4) Písemná příprava může být jako taková předmětem hodnocení soutěžících.   

5) Na ústní kolo soutěže se po písemné přípravě dostaví každý z postupujících týmů po jednom.  

6) Pořadí, v jakém soutěžící přistupují před porotu, se určí losem v přítomnosti hlavního 

organizátora a všech soutěžících.  

7) Každý tým má na obhajobu maximálně 25 minut.  

8) Porota Soutěže v mezinárodním kole soutěže hodnotí od 0 do 10 bodů za tyto skutečnosti:  

i. přesvědčovací kvalita přednesených argumentů;  

ii. kvalitu a rozbor relevantních ustanovení římského práva z hlediska možnosti jejich 

aplikace; 

iii. argumentace literaturou, zákony, judikáty;  

iv. logická struktura a srozumitelnost projevu. 

9) Po obhajobě posledního soutěžního týmu, Hlavní organizátor soutěže spolu s porotou 

vyhodnotí mezinárodní kolo soutěže na základě bodů, které porota přidělila v konkrétních 

bodech, ke konkrétnímu týmu.  

10)  Výsledky soutěže budou vyhlášeny po sečtení bodů garantem mezinárodního kola soutěže a 

Hlavním organizátorem. 

TŘETÍ ČÁST 

Závěrečná ustanovení 

§ 12 

Povolené materiály 

1) Účastníkům soutěže se doporučuje čerpat a vzít si s sebou následující literaturu: 

a. KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. 

b. DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.  

c. BUBELOVÁ, K. Praktikum z římského práva. Praha: Leges, 2010. 

d. KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.  

e. Corpus Iuris Civilis: Volumen primum institutiones. – Např. BLAHO, P., SKŘEJPEK, M. 

Iustiniani institutiones. Justiniánské instituce. Praha: Karolinum, 2010. 

f. REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. Štvrté prepracované a doplnené vydanie. 

Bratislava: Iura edition, 2010. 
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2) Další učebnice, cvičebnice a původní prameny. 

3) Mezi povolené materiály nepatří jakékoliv vlastní poznámky, zápisky, výtahy a výcucy, které 

neprošly klasickým nakladatelským procesem. 

4) Organizátor soutěže si může vyhradit právo použití literatury po čas soutěže vyloučit. Takové 

vyloučení literatury, musí organizátor oznámit do konání prvního kola soutěže.  

5) Hlavní organizátor soutěže ani garant mezinárodního kola soutěže neodpovídá za finanční 

stránku soutěže na lokálních kolech.  

6) Pravidla soutěže připouští v zájmu přizpůsobení některých zvyků a tradic na jednotlivých 

fakultách možnost upravovat si způsob hodnocení na fakultních kolech, stejně jako 

neobligatorní náležitosti soutěže. 


