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Preambule
Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich zájem o právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti, ale také je seznámit
s tím, jak právo a soudní soustava funguje.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Předmět Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu
Mezinárodní Středoškolský Moot Court (dále jen „soutěž“) je mezinárodní soutěž pro
týmy studentů ze středních škol (dále jen „střední škola“), která probíhá na bázi simulovaného soudního procesu. V rámci tohoto simulovaného soudního procesu bude projednán případ vytvořený Pořadatelem soutěže (dále jen „případ“).

1.2. Závaznost Pravidel
Pravidla jsou závazná pro Pořadatele soutěže, fakultní koordinátory, kouče, soutěžní
týmy, soudce a všechny ostatní účastníky soutěže po celou dobu konání soutěže. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny pravomoci Pořadatele podle ustanovení 3.1. a 3.2. těchto
Pravidel.

2. Pro účely těchto Pravidel se rozumí
2.1. Pořadatelem je ten, kdo zajišťuje organizaci soutěže.
2.1.1. Pořadatelem soutěže je Street law tým Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
2.1.2. Pořadatel zodpovídá za řádný chod soutěže, koordinuje postup s ostatními
fakultami, podává závazná stanoviska, vyjasňuje veškeré nesrovnalosti a rozesílá
podání týmů Fakultním koordinátorům.
2.2. Fakultním koordinátorem je osoba zastupující svou právnickou fakultu.
2.2.1. Fakultní koordinátor je člen Street law týmu své právnické fakulty.
2.2.2. Úkolem Fakultního koordinátora je komunikovat s Pořadatelem, ostatními
Fakultními koordinátory a s kouči své fakulty, zejména jim předává informace
týkající se soutěže.
2.3. E-mailem Pořadatele se rozumí e-mail: street.law.moot@gmail.com
2.4. Internetovými stránkami soutěže se rozumí stránky: www.streetlawmoot.cz.
2.5. Koučem je osoba uvedená v bodu 4.3.
2.6. Členy soutěžního týmu jsou studenti, kteří splňují požadavky uvedené v bodu 4.1.
2.7. Soudcem se rozumí člen panelu soudců, který spolurozhoduje o výsledku soutěže.
2.8. Replikou je reakce soutěžního týmu zastupujícího stranu na vyjádření druhého soutěžního týmu zastupujícího protistranu.
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3. Interpretace a změna Pravidel
3.1. Interpretace Pravidel
3.1.1. Závaznou interpretaci Pravidel podává Pořadatel.
3.1.2. Fakultní koordinátoři, participující týmy a ostatní osoby účastnící se soutěže mohou kdykoliv v průběhu soutěže požádat na e-mail Pořadatele o závaznou
interpretaci ustanovení Pravidel.
3.1.3. Závaznou interpretaci Pravidel Pořadatel zveřejní na internetových stránkách soutěže.

3.2. Změna Pravidel
3.2.1. Změna Pravidel je vyhrazena Pořadateli.
3.2.2. V případě, že Pořadatel využije svého práva změnit tato Pravidla, vyhlásí
aktuální znění Pravidel bez zbytečného odkladu na internetových stránkách soutěže elektronicky a rozešle je Fakultním koordinátorům na e-mail.

4. Podmínky účasti na soutěži
4.1. Soutěže se může zúčastnit pouze tým, který:
a) je složen ze studentů střední školy,
b) se přihlásí podáním jedné společně vyplněné přihlášky na e-mail Pořadatele
v termínu určeném Pořadatelem na internetových stránkách soutěže.
4.2. Soutěžní tým musí být složen z minimálně jednoho a maximálně tří studentů střední školy.

4.3. Kouč
4.3.1. Soutěže se jako kouč může zúčastnit osoba, která je studentem ve Street
law programu na právnické fakultě v České nebo Slovenské republice.
4.3.2. Každý tým může mít k dispozici nejvýše dva kouče.
4.3.3. Pokud mají týmy kouče, jsou povinny jej nahlásit Pořadateli. Totéž platí v
případě změny kouče, nebo pokud daná osoba koučem týmu být přestane.

4.4. Pravidla externí pomoci týmům při vytváření písemných podání a
přípravě na ústní část.
4.4.1. Každý tým je povinen vyhledávat a zpracovávat své faktické i právní argumenty bez pomoci jiných osob, které nejsou členy týmu nebo koučem týmu.
4.4.2. Úkolem kouče je být týmu nápomocen při zpracovávání písemného podání
a přípravě na ústní část soutěže; pomoc kouče je omezena na následující činnosti:
a) všeobecné rady týkající se základních právních principů,
b) instrukce ohledně relevantních zdrojů a metod vyhledávání;
c) rady týkající se techniky psaní písemných podání;
d) rady týkající se způsobu prezentace argumentů;
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e) doporučení ohledně organizace a struktury argumentů týmů jak v
písemných podáních, tak při ústní prezentaci;
f) zhodnocení kvality argumentů týmu;
g) rady a doporučení ohledně interpretace těchto Pravidel
h) rady a doporučení týkající se celkové strategie týmu v soutěži.
4.4.3. Je zakázána jakákoliv pomoc kouče, která by měla za následek, že by písemné podání nebo ústní prezentace nebyly originální prací členů týmu.
4.4.4. Způsob vzájemného přiřazení týmů a koučů je ponechán na vůli každé participující právnické fakulty.

4.5. Pravidla vzájemné pomoci mezi týmy
4.5.1. Týmům, a to včetně těch, které nepostoupily do mezinárodního finále, 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.
4.5.2. Týmy nesmí nahlížet do písemných podání a poznámek jiného týmu, pokud k tomu nejsou oprávněny těmito Pravidly nebo přímo Pořadatelem.
4.5.3. Svá písemná podání smí týmy poskytnout pouze svému kouči a nesmí jej
jakýmkoliv způsobem zveřejnit, vyjma případů, kdy by takové zveřejnění bylo v
souladu s Pravidly.
4.5.4. Týmy mohou zahrnout do své ústní argumentace i argumenty jiného týmu,
se kterými se seznámily v souladu s těmito Pravidly.
4.5.5. Nácviků na ústní část soutěže se mohou zúčastnit jen členové týmu spolu s
jejich koučem, či jinými osobami podílející se na organizaci soutěže.
4.5.6. Fakultní koordinátoři mohou zorganizovat nácvik na ústní část soutěže
pro více týmů (dále jen „pre-moot“). O přesném místě a termínu konání premootu musí být Pořadatel vyrozuměn alespoň týden před jeho konáním.

5. Registrace
5.1. Registrace týmů a změna složení týmu
5.1.1. Jednotlivé soutěžní týmy, které mají zájem zúčastnit se soutěže, jsou povinny se zaregistrovat v souladu s body 4.1. a 4.2.
5.1.2. Týmy, které budou řádně zaregistrovány, obdrží v průběhu 5 dní potvrzovací e-mail o tom, že jsou vybrány.
5.1.3. Týmy, které obdrží e-mail dle bodu 5.1.2., jsou povinny svou účast
v soutěži do 48 hodin potvrdit. Pokud tým svou účast v soutěži v této lhůtě nepotvrdí, bude účast v soutěži nabídnuta náhradnímu týmu.
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5.1.4. Náhradní tým je povinen svou účast v soutěži ve lhůtě 48 hodin po obdržení e-mailu dle 5.1.3. potvrdit. Pokud náhradní tým svou účast v soutěži v této
lhůtě nepotvrdí, postupuje se dle bodu 5.1.3., věta druhá, obdobně.
5.1.5. Týmy, které byly vyzvány k potvrzení své účasti v soutěži dle bodu 5.1.4.,
jsou povinny svou účast potvrdit nejpozději 2 dny před konáním blokové výuky
na právnické fakultě, jejíhož fakultního kola se tento tým bude účastnit. Nekonáli se na právnické fakultě bloková výuka, je tým povinen svou účast v soutěži potvrdit nejpozději do 1 měsíce od ukončení možnosti podávat přihlášky do soutěže.
5.1.6. Tým, který potvrdil svou účast v soutěži, obdrží od Pořadatele e-mail
s uvedením registračního čísla týmu a stranu, kterou bude tým zastupovat (stěžovatel nebo stát).
5.1.7. Složení týmu lze měnit pouze snížením členů týmu. Výměna členů týmu po
přihlášení do soutěže není možná. Snížit počet členů týmu je možné do konání
ústního kola soutěže.

5.2. Registrační poplatek
Soutěž nemá stanoven žádný registrační poplatek.

5.3. Změny údajů
Týmy jsou povinny neprodleně nahlásit jakékoliv změny údajů, které jsou povinně uváděny v přihlášce při registraci týmu. Týmy jsou dále povinny bez zbytečného odkladu
nahlásit změny složení týmu.

5.4. Odstoupení ze soutěže
5.4.1. Tým, který hodlá ze soutěže odstoupit, je povinen tento úmysl oznámit Pořadateli na e-mail. Okamžikem odstoupení týmu ze soutěže je okamžik doručení
oznámení Pořadateli soutěže podle předchozí věty. Po odstoupení ze soutěže již
nelze účast v soutěži obnovit.
5.4.2. Ze soutěže mohou odstoupit i jednotliví členové týmu, a to obdobně dle
bodu 5.4.1. Tým, z něhož tito členové vystoupili, se může nadále soutěže účastnit,
pokud čítá minimálně jednoho člena. Účast osoby, která odstoupila ze soutěže
podle tohoto odstavce, již nelze obnovit.

6. Soudci
6.1. Odborné nároky na soudce a výběr soudců
Soudcem fakultního a mezinárodního kola se může stát pouze osoba s dostatečnou odbornou kvalifikací a odbornými zkušenostmi z oblasti práva. Minimálně jedním soudcem by měla být osoba, která má zkušenosti s moot courty. Výběr soudců mezinárodního kola zajistí Pořadatel. Výběr a organizační zajištění soudců fakultních kol zajistí Fakultní koordinátoři soutěže na jednotlivých fakultách.
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6.2. Podmínky a způsob hodnocení
Podmínky a kritéria hodnocení stanoví Pořadatel. K tomu účelu zpracuje soudcům hodnotící arch.

7. Případ
7.1. Zveřejnění případu
Případ bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže.

7.2. Vyjasnění a oprava případu
7.2.1. Pořadatel může poskytnout vyjasnění případu, která bude považovat za
nutná či vhodná. Účelem vyjasnění případu je pomoci týmům při jeho interpretaci. Taková vyjasnění může učinit pouze do dvou týdnů do termínu odevzdávání
písemných prací.
7.2.2. Pořadatel může po zveřejnění opravit pouze zjevné chyby v případu. O
opravách musí upozornit nahráním nové verze případu, ze které je patrné, že ke
změně došlo.

8. Průběh soutěže
8.1. Obecná ustanovení
8.1.1. Počet týmů, které se mohou zúčastnit soutěže, není omezen.
8.1.2. Soutěž se uskuteční nejvýše ve dvou kolech – fakultním a mezinárodním.
8.1.2.1. Fakultní kolo se koná, pokud je týmů spadajících do působnosti
téže právnické fakulty více než dva. Ve fakultním kole vítězí dva nejlepší týmy, jeden za stranu stěžovatele a jeden za stranu státu, které postupují do mezinárodního kola.
8.1.2.2. Počet týmů, které postoupí do fakultního ústního kola, je závislý
na organizačních možnostech Fakultních koordinátorů. Informace o
celkovém počtu týmů, které mohou postoupit do fakultních ústních kol
na jednotlivých právnických fakultách, zveřejní Pořadatel na internetových stránkách soutěže nejpozději dva týdny před termínem pro odevzdání písemných podání.
8.1.2.3. Mezinárodního kola soutěže se zúčastní týmy studentů, které
postoupily z fakultního kola a týmy, které byly jinak vybrány podle
těchto Pravidel.
8.1.3. Pokud je týmů z jedné právnické fakulty tři až osm, do mezinárodního kola
postupují dva nejlepší týmy – jeden za stěžovatele a jeden za stát. Pokud je týmů
z jedné právnické fakulty devět až sedmnáct, postupují do mezinárodního kola
nejlepší čtyři týmy – dva za stěžovatele a dva za stát. Pokud je týmů z jedné právnické fakulty osmnáct a více, postupuje do mezinárodního kola nejlepších šest
týmů – tři za stěžovatele a tři za stát.
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8.1.4. Každá participující právnická fakulta vybere kromě týmů postupujících do
mezinárodního kola také maximálně dva týmy (jeden za stát a jeden za stěžovatele), které budou náhradníky, pokud to s ohledem na počet přihlášených týmů
do soutěže na dané právnické fakultě bude možné.
8.1.5. Fakultní a mezinárodní kolo soutěže se skládá z ústní a písemné části.
Pravidla průběhu fakultních kol, pokud budou konána, se řídí těmito Pravidly.
8.1.6. Fakultní koordinátor zašle jednotlivým týmům písemná podání protistrany tak, aby týmy měly na přípravu alespoň 48 hodin před konáním ústního kola.
Před konáním mezinárodního ústního kola je Pořadatel povinen včas zaslat písemná podání fakultním koordinátorům tak, aby byl dodržen limit na přípravu.
8.1.7. Harmonogram soutěže je zveřejněn na internetových stránkách soutěže a
je závazný.

8.2. Písemná část soutěže
8.2.1. Každý tým, který se zaregistroval do soutěže, musí vypracovat a odevzdat
písemné podání za stranu, kterou reprezentuje a která mu byla losem přiřazena
před zahájením setkávání se týmů s kouči. Každý tým v soutěži reprezentuje buď
stranu stěžovatele, nebo stranu státu. Termín odevzdání písemného podání je
stanoven na internetových stránkách soutěže.
8.2.1.1. Písemná podání budou posílána na e-mail.
8.2.1.2. Odevzdaná písemná podání nebudou moci být až do skončení
soutěže dále jakýmkoliv způsobem měněna ani upravována.
8.2.1.3. Jedno písemné podání může mít minimální povolený rozsah
1.400 slov a maximální povolený rozsah 1.600 slov. Každý tým odevzdává písemné podání za stranu sporu, kterou reprezentuje. Do stanoveného rozsahu se nepočítá úvodní strana, obsah, seznam zkratek a
seznam zdrojů. Do stanoveného rozsahu se počítají citace uvedené v
textu i ve formě poznámky pod čarou.
8.2.1.4. 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.
8.2.1.5. Písemná podání je možné odevzdat ve formátu Microsoft Word
s příponou DOC, popř. DOCX. V jiném formátu nebudou písemná podání
přijata.
8.2.1.6. Názvy souborů obsahujících elektronickou podobu písemných
podání v sobě musí obsahovat pouze registrační číslo týmu a označení
o tom, kterou stranu sporu tým zastupuje.
8.2.2. Písemná podání musí obsahovat úvodní stranu, text podání a seznam zdrojů.
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8.2.2.1. Nikde v písemném podání nesmějí být uvedena jména členů
týmu či jejich kouče ani jiné informace vedoucí k přímé identifikaci týmu nebo školy, kterou reprezentují.
8.2.2.2. Úvodní strana musí obsahovat registrační číslo týmu a identifikaci strany sporu, za kterou je dané písemné podání podáváno.
8.2.2.3. Velikost, styl písma a další parametry, týkající se formální
úpravy textu podání, jsou ponechány na vůli soutěžních týmů.
8.2.2.4. 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.
8.2.3. Písemná podání týmů, které postoupí do mezinárodního kola, budou hodnocena znovu v rámci mezinárodního kola a pouze toto hodnocení bude relevantní pro mezinárodní kolo.
8.2.3.1. Písemná podání budou hodnocena soudci určenými k hodnocení písemných podání. V rámci fakultních kol či jiném výběru týmů
postupujících do mezinárodního kola je výběr těchto soudců ponechán
na Fakultních koordinátorech. V rámci mezinárodního kola budou písemná podání hodnocena soudci, které vybere Pořadatel. Písemná část
a ústní část fakultního kola a mezinárodního kola musí být hodnoceny
různými soudci.
8.2.3.2. Za písemné podání lze získat maximálně 50 bodů. Dosažený
počet bodů se pro účely celkového hodnocení násobí koeficientem 2⁄3
se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
8.2.3.3. Počet bodů získaných za fakultní kolo budou týmu řečeny až
po jeho skončení. To samé platí pro zpětnou vazbu, kterou tým získá až
po své prezentaci ve fakultním kole.
8.2.3.4. Kritéria, způsob a Pravidla hodnocení písemných podání jsou
obsažena v Pravidlech pro hodnocení písemných prací, která jsou zveřejněna na internetových stránkách soutěže.
8.2.3.5. Hodnocení písemných podání podle tohoto ustanovení je závazné pro fakultní i mezinárodní kolo soutěže. Přičemž body za písemné podání získané ve fakultním kole nejsou závazná pro hodnotitele
podání v kole mezinárodním.

8.3. Ústní část soutěže
8.3.1. Mezinárodní kolo vyhlašuje Pořadatel. Přičemž uvede den a místo konání
soutěže. Tyto údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách soutěže.
8.3.2. Fakultní kola probíhají mezi týmy, které spadají do působnosti stejné
právnické fakulty. Mezinárodní kolo je finále fakultních kol.
8.3.2.1. Ve fakultním i mezinárodním kole se dvojice proti sobě stojících stran určí losem. Počet ústních prezentací ve fakultním kole bude
předem rozvržen Pořadatelem.
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8.3.2.2. Pravidla pro počet ústních prezentací v mezinárodním kole
zveřejní Pořadatel na internetových stránkách soutěže po konání všech
fakultních kol.
8.3.3. Vítězem soutěže se stane výherce mezinárodního kola. O tom, který tým
vyhrál, rozhodne panel soudců, který bude ve finále rozhodovat, přičemž při
svém rozhodování bude brát v úvahu pouze výkon týmů v mezinárodním kole,
nikoliv jejich předchozí výkony ve fakultních kolech či bodové ohodnocení jejich
písemných podání v kolech předchozích.
8.3.3.1. Vedle vítěze soutěže podle předchozího ustanovení bude dále
určen tým, jehož písemné podání bylo ohodnoceno nejvyšším počtem
bodů v rámci mezinárodního kola. Výherce písemného podání podle
předchozí věty určí Pořadatel.
8.3.3.2. Panel soudců rozhodující v ústní části mezinárodního kola vzájemnou dohodou určí nejlepšího řečníka soutěže. Nejlepším řečníkem
soutěže může být stanoven člen kteréhokoli z týmů zúčastněných v
mezinárodním kole.
8.3.4. Tým má pro prezentaci svých argumentů celkový čas 15 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. Do času pro prezentaci se
započítává i čas zabraný otázkami soudců. Délka repliky jsou maximálně 5 minuty 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. Soudce při replice nepokládá otázky. Při replice nelze vznést novou argumentaci, pouze poukazovat na rozpory v argumentaci protistrany.
8.3.5. V úvodu ústní části bude nejprve soudci uveden spor, o němž se bude jednat. Následně bude vyzván tým představující stěžovatele, aby přednesl své argumenty. Po uplynutí času, který je týmu stanoven pro prezentaci jeho argumentů, dostane slovo druhý tým zastupující stát. Poté týmy přednesou svou repliku, a
to v pořadí stěžovatel a stát. Tým zastupující stěžovatele může ve své replice reagovat pouze na argumenty a skutečnosti, které druhý tým zastupující stát ve své
prezentaci použil. Tým zastupující stát může ve své replice reagovat pouze na argumenty a skutečnosti, které zazněly v replice stěžovatele. 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 první minutě prezentace prvního řečníka týmu a v poslední minutě prezentace posledního řečníka týmu.
8.3.6. Přeruší-li soudce ústní prezentace, je na prezentujícím týmu, aby reagoval
na toto přerušení. Na položenou otázku či na výzvu o vyjasnění nebo upřesnění
musí však nejprve reagovat člen týmu prezentující v době přerušení. Ovšem ten-
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to člen týmu má možnost přesměrovat otázku na jiného člena prezentujícího týmu, který se rešerši a přípravě prezentace takové otázky více věnoval. Soudce by
měl týmu sdělit, či jinak naznačit, kdy považuje svůj dotaz za zodpovězený, aby
mohl tým pokračovat v úvodní prezentaci či replice. Po přerušení se musí slova
ujmout opět ten člen týmu, který byl v prezentaci přerušen.
8.3.7. Ústního kola je přítomen časoměřič.
8.3.7.1. Úlohou časoměřiče je sledovat dodržování času vymezeného
jednotlivým týmům pro různé úkony. Jelikož je čas pro ústní prezentace omezen, je úkolem časoměřiče signalizovat týmům, kolik času jim
zbývá do vypršení časového limitu jednotlivého úkonu (například do
ukončení úvodní prezentace).
V rámci ústních prezentací signalizuje časoměřič týmům:
 uplynutí první minuty od zahájení úvodní prezentace, a to zdvižením
čísla „1“
 střed časového úseku, který si vyhradily pro úvodní prezentaci, a to
zdvižením slova „STŘED“
 do ukončení úvodní prezentace zbývají týmu 3 minuty, a to zdvižením
čísla „3“
 do ukončení úvodní prezentace zbývá týmu poslední minuta, a to zdvižením čísla „1“
 do ukončení repliky zbývá týmu poslední minuta, a to zdvižením čísla
„1“
Vypršení časového limitu signalizuje časoměřič kartičkou STOP. Zastavení řečníka přísluší pouze soudci, který bere ohledy na věcné dokončení probíraného argumentu.
Čas začíná běžet okamžikem, kdy se první člen týmu ujme slova. V případě přerušení
ústní prezentace soudcem se čas nezastaví a tým musí vzít v úvahu čas strávený přerušením a přizpůsobit tomuto uplynulému času další průběh své úvodní prezentace či
repliky.
8.3.8. Komunikace v průběhu ústní části fakultního a mezinárodního kola
Všichni členové týmu spolu smí v průběhu ústního kola komunikovat, avšak pouze takovým způsobem, aby nerušili průběh ústní části. Je zakázána jakákoliv forma komunikace mezi členy týmu a kteroukoliv osobou přítomnou v místnosti v
průběhu ústní části, vyjma soudců, kteří ústní část rozhodují. Členové týmu, kteří
v daný okamžik neprezentují argumenty týmu, nesmí se soudci, rozhodujícími
ústní část, jakýmkoliv způsobem komunikovat, pokud k tomu nebudou soudci
vyzváni.
8.3.9. Týmy, které mají nebo mohou mít před sebou ústní argumentaci, nesmí
být přítomny ústní argumentace ostatních týmů. Účast koučů při prezentaci jiné-
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ho týmu není zakázána. Kouč je však vázán Etickým kodexem nikterak nešířit informace a argumenty směrem k ostatním týmům, které se touto cestou dozví.
8.3.10. Člen týmu, který prezentuje, musí u své prezentace stát.
8.3.10.1. 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.
8.3.11. Je zakázáno při ústním kole využívat jakoukoliv formu elektroniky a komunikace na dálku ze strany soutěžícího týmu.
8.3.12. Týmy nesmí v průběhu ústní části rušit její průběh, používat vulgární výrazy, osočovat soudce či členy druhého týmu nebo se jiným způsobem nevhodně
chovat.
8.3.13. 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.
8.3.13.1. Po skončení finále se soudci odeberou k poradě. Poté, co rozhodnou o tom, který tým ve finále zvítězil, sdělí své rozhodnutí Pořadateli. Zpětná vazba po skončení finále následuje také.
8.3.14. Na ústní části může být přítomna veřejnost.
8.3.14.1. 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 Pořadatelem nebo předsedou senátu, který ústní část rozhoduje.
8.3.15. Tým může za ústní prezentaci dostat maximální počet 50 bodů. Dosažený
počet bodů se pro účely celkového hodnocení násobí koeficientem 4⁄3 se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Body, které tým získá za ústní prezentaci, se
sečtou s body, které získal za písemnou část a podle toho se určí vítěz soutěže či
fakultního kola.
8.3.15.1. Kritéria, způsob a pravidla hodnocení ústní části jsou obsaženy v Pravidlech pro hodnocení ústní části, které jsou zveřejněny na internetových stránkách soutěže.

9. Porušení Pravidel a jeho důsledky
9.1. Dohled nad dodržováním Pravidel a pravomoc k rozhodování o
porušení Pravidel a jeho důsledcích
9.1.1. Na dodržování Pravidel dohlíží Pořadatel a ve fakultních kolech Fakultní
koordinátor. V případě, že se Fakultní koordinátor dozví o skutečnosti, která by
mohla znamenat porušení Pravidel týmem nebo jeho členem, koučem nebo jinou
osobou vázanou Pravidly, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí Pořadatele.
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9.1.2. O tom, zda bylo porušeno některé ustanovení těchto Pravidel a o konkrétní
výši sankce, rozhoduje Pořadatel. Pořadatel může tým potrestat napomenutím,
udělením trestných bodů nebo diskvalifikací ze soutěže a je přitom vázán těmito
Pravidly.

9.2. Jednotlivá porušení Pravidel a jejich penalizace
9.2.1. Nedodržení povoleného minimálního či maximálního rozsahu písemných
podání bude penalizováno ztrátou 5 bodů za každých započatých 100 slov v rámci podání.
9.2.2. Porušení pravidel o vzájemné pomoci mezi týmy a pomoci od třetích osob
nezúčastněných na soutěži bude penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 30
bodů. V případě závažného porušení Pravidel může Pořadatel rozhodnout o diskvalifikaci týmu ze soutěže.
9.2.3. Porušení Pravidel, zakazující nevhodné chování v průběhu ústní části, může být penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 15 bodů.
9.2.4. Penalizace písemných podání nebo ústních prezentací probíhá
z dosaženého počtu bodů před jejich násobením příslušným koeficientem dle bodu 8.2.3.2. a 8.3.15. těchto Pravidel.
9.2.5. Pokud se tým nezúčastní ústní části mezinárodního kola, bude diskvalifikován ze soutěže.
9.2.6. Neodevzdání písemných podání do termínu stanoveného na internetových
stránkách soutěže bude penalizováno diskvalifikací týmu z účasti na soutěži. Písemné podání, které, byť po penalizaci, získalo 0 bodů, se považuje za neodevzdané podání.
9.2.7. Pro porušení ostatních bodů těchto Pravidel si Pořadatel vyhrazuje rozhodnout přiměřeně k již specifikovaným sankcím s tím, že zohlední individuální
míru prohřešku a jeho závažnost.

10. Účinnost Pravidel
Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. prosince 2020.
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