Závazná interpretace Pravidel
ze dne 14. 3. 2019
Pořadatel v souladu s bodem 3.1.1. a 3.1.3. Pravidel podává na základě podnětu soutěžního týmu
závaznou interpretaci následujících ustanovení Pravidel:
1. Může být získání podkladů od členského státu Rady Evropy, jemuž byla
komunikována stížnost, jež je svou podstatou srovnatelná či obdobná letošnímu
zadání případu, prostřednictvím vnitrostátních právních institutů, podaných třetí
osobou, jež je k tomu oprávněna, a která je s námi spřízněna (rodina, přátelé,
kamarádi, ...), považováno za potenciální porušení bodu 4.4.1. Pravidel? (Náš tým
se o těchto komunikovaných stížnostech dozvěděl prostřednictvím databáze
HUDOC.)
Odpověď: Výše popsaný postup není s ohledem na okolnosti, za kterých došlo ze strany Vašeho
týmu k získání zmiňovaných podkladů, v rozporu s výkladem bodu 4.4.1. Pravidel. Takovéto
jednání proto není porušením bodu 4.4.1. Pravidel. Nad rámec Vašeho dotazu však upozorňujeme,
že o porušení bodu 4.4.1. Pravidel by se jednalo např. v případě, kdy by se Váš tým o těchto
podkladech dozvěděl v důsledku aktivity třetí osoby, která by Vám tyto informace či podklady ze
své iniciativy nebo na základě Vašeho přímého dotazu o pomoc poskytla.

2. Považuje se za nejzazší datum a čas pro odevzdání písemného podání ve smyslu
ustanovení bodu 8.2.1. Pravidel 16. 3. 2019 23:59:59, nebo 17. 3. 2019 23:59:59?
Odpověď: Výklad termínu je vždy stejný a je vykládán tak, že odevzdání písemného podání v den,
který odpovídá termínu uvedeném na oficiálních stránkách soutěže, je ještě přípustný. Jakmile se
označení dne změní na den následující, již je na daný úkon hleděno, jako by nebyl učiněn. Nejzazší
termín, kdy je možné podání odevzdat, je tedy 17. 3. 2019 23:59:59:99.

3. Co je podle Pořadatele ve smyslu ustanovení bodu 8.2.1.3 Pravidel považováno za
slovo a jaký software (včetně uvedení jeho verze) bude v letošním ročníku soutěže
použit k měření počtu slov v písemných podáních jednotlivých týmů?

Odpověď: Za slovo se ve smyslu ustanovení bodu 8.2.1.3. Pravidel považuje znak či skupina
znaků, jež jsou v rámci programu Microsoft Word započítána jako slovo. S ohledem na povinnost
soutěžících odevzdat písemné podání ve formátu Microsoft Word s příponou DOC, popř. DOCX.
je přezkum dodržení povoleného rozsahu celkového počtu slov písemného podání kontrolován
prostřednictvím programu Microsoft Word. Uvedení konkrétní verze tohoto programu není
rozhodující, neboť při využití různých verzí tohoto programu nedochází k žádné odchylce při
počítání celkového počtu slov.

4. Je jazykový výklad ustanovení bodu 8.2.1.3 Pravidel, že písemné podání může mít
maximální rozsah 1.500 slov, tolerance je ± 100 slov, podle Pořadatele takový, že
bude penalizován pouze maximální rozsah, přičemž tolerance je zde v rozsahu 1.500
až 1.600 slov, nebo je podle Pořadatele jazykový výklad tohoto bodu Pravidel takový,
že bude penalizován nejen maximální rozsah, ale i rozsah minimální (tj. cokoliv
pod či nad rozsah 1.400 až 1.600 slov)?
Odpověď: Rozsah pod 1.400 a nad 1600 slov je penalizován.

5. Lze doplnit seznam zdrojů, který je dle ustanovení bodu 8.2.1.3. Pravidel do rozsahu
písemného podání nezapočitatelný, seznamem zkratek a obsahem, aniž by přitom
došlo k tomu, že tyto přidané prvky budou započítávány do celkového rozsahu
podání, jež je stanoven bodem témže bodem Pravidel?
Odpověď: V seznamu zdrojů smí být uveden pouze přehled citované literatury. Seznam zkratek a
obsah je však možné v písemném podání uvést samostatně, přičemž seznam zkratek ani obsah
nebudou započítány do celkového rozsahu písemného podání. Zkratky v textu se však již do
rozsahu písemného podání započítávají.

6. Počítají se přílohy do celkového rozsahu písemného rozsahu písemného podání, jež
je stanoven bodem 8.2.1.3 Pravidel?
Odpověď: Písemné podání je cílené hlavně na argumentaci a rozvíjení dovedností studentů. Pokud
doplníte podání o přílohy, které rozvíjí Vaši argumentaci, budou muset být obsaženy v podání, a

tím pádem jejich slova budou započítána. Pokud se ovšem jedná o běžně dostupný zdroj, lze na
něj pouze odkázat.

7. Je zákaz využívat jakoukoliv formu elektroniky při ústním kole soutěže, jež je
stanoven bodem 8.3.11. Pravidel, i přes jeho porušení ve finále ústního kola MSMC
ze dne 28. dubna 2017, stále platný?
Odpověď: Toto pravidlo je účinné od ledna 2018. V roce 2017 se tedy o porušení pravidel
nejednalo. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by o přímou retroaktivitu, která je obecně v právním
státě zakázána, a to zejména v případech, kdy by mohla subjekty daného pravidla poškodit.

