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Co je moot court a jak probíhá?

Moot Guide
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MOOT COURT

Vážené delegátky, vážení delegáti,

tento dokument vám objasní, co je to 
tzv. moot court, jak bude probíhat a jaká 

jsou jeho pravidla.
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Takzvaný moot court je simulované soudní jednání, je-
hož cílem je přiblížit studentům průběh procesu před sou-
dem. Moot court se obecně může týkat všech oborů práva 
od občanského přes trestní až po mezinárodní právo ve-
řejné. V našem případě se jedná o moot court z meziná-
rodního práva veřejného neboli práva, které si mezi sebou 
vytvářejí státy. Na Pražském studentském summitu se mů-
žete nejvíce setkat právě s tímto oborem práva, protože pod 
něj patří mezinárodní smlouvy, například Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech, a mezinárodní organizace 
jako Organizace spojených národů a Severoatlantická ali-
ance.

V průběhu moot courtu se budete moci vžít do role zá-
stupců dvou fiktivních států, které mezi sebou vedou spor 
v určité věci (např. spor o území, o odpovědnost za meziná-
rodně protiprávní jednání apod.). Nastudujete si skutkový 
stav, sepíšete písemné podání a nakonec se při ústním jed-
nání pokusíte svými argumenty přesvědčit soudce.

PRŮBĚH

Moot Court se skládá ze dvou částí – z písemného podání 
a z ústního jednání. Ústního jednání se zúčastní každý tým, 
který odevzdá své písemné podání.

Písemné podání
Každý tým musí vypracovat a odevzdat písemné podání. 

Rozsah písemného podání je stanoven na nejvýše tři nor-
mostrany. Návod, jak napsat podání, naleznete v přiloženém 
souboru k informačnímu balíčku. Písemné podání musí být 
zasláno v elektronické podobě (ve formátu docx) na e-mai-
lovou adresu tomas.kosub@amo.cz nejpozději do 10. listo-
padu 2019.

Ústní jednání
Druhou částí moot courtu je ústní jednání neboli před-

nesení argumentů před soudci a protistranou. Ústní jed-
nání proběhne v den II. a IV. přípravného setkání Praž-
ského studentského summitu, tedy 16. listopadu 2019 
a 25. ledna 2020 na půdě Vysoké školy ekonomické. Ústního 
jednání v den II. přípravného setkání se účastní pouze týmy 
přihlášené na I. moot court, obdobné pravidlo platí pro II. 
moot court. Moot courtů se zúčastní každý tým, který ode-
vzdá své písemné podání.

Průběh ústního jednání
Na začátku soudci uvedou spor, o němž se bude jednat. 

Následně vystoupí žalobce, tedy stát Asnarská lidově demo-

kratická republika, se svým řádným projevem. V něm by měl 
nejprve první řečník představit stranu, kterou zastupuje, 
a dále soudcům sdělit, jak dlouho (příp. o čem) bude každý 
člen týmu mluvit. Následně strana představí své argumenty. 
Poté vystoupí se svým řádným projevem žalovaný, tedy Svo-
bodný stát socialistické Reflecie, ve kterém představí stranu, 
řečníky a své protiargumenty. Řádný projev každé ze stran 
je omezen délkou trvání 12 minut.

Po obou řádných projevech budou mít obě strany právo 
na reakci. Obsah reakce se musí vždy týkat pouze toho, co 
protistrana přednesla během řádného projevu. Pokud 
projev řečníka v rámci reakce nebude souviset s projevem 
protistrany, může mu být předsedajícím soudcem odebráno 
slovo. Reakce každé ze stran je omezena délkou trvání 3 mi-
nuty. Dohromady bude mít tedy každá strana k dispozici 15 
minut projevu.

V průběhu obou projevů (řádného projevu i reakce) se 
mohou členové týmu na pozici řečníka libovolně střídat. 
Je proto vhodné, aby během ústního jednání promluvili 
všichni členové týmu. Ideální rozložení řečníků necháme na 
vašem uvážení, doporučujeme však, aby se v rámci řádného 
projevu vystřídali dva členové týmu a třetí argumentoval až 
v rámci reakce.

Během jakéhokoli projevu řečníka mohou soudci polo-
žit řečníkovi doplňující dotaz. Pokud se tak stane, čas pro-
jevu se nepřerušuje. Předsedající soudce však má pravomoc 
časový limit strany, vzhledem k okolnostem, prodloužit.
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PRAVIDLA

Složení týmů
Soutěžní tým musí být složen ze tří účastníků Pražského 

studentského summitu. Tým může být složen napříč orgány 
a modely.

Pravidla externí pomoci
Každý tým je povinen vyhledávat a zpracovávat své fak-

tické i právní argumenty bez pomoci osob, které nejsou členy 
týmu. Výjimku tvoří mentoři týmů, kteří mohou „koučovat” 
tým, aniž by se podíleli na tvorbě faktické a právní argumen-
tace týmu.

Pravidla vzájemné pomoci
Týmy si nesmí navzájem pomáhat a radit, zejména for-

mou konzultace argumentů, společných nácviku ústního 
jednání nebo poskytnutím svého písemného podání v ja-
kémkoliv stádiu rozpracovanosti.

Práce s případem
Týmy mohou při vytváření a prezentaci svých argu-

mentů vycházet pouze ze skutečností a faktů, které jsou uve-
deny v zadání případu (kompromisu) a případně doplněny 
upřesňující interpretací organizátorů.

Zákaz námitek
Je zakázáno v průběhu ústního jednání podávat námitky 

nebo jinak zasahovat do projevu protistrany. Strana sporu 
musí s reakcí počkat na svůj řádný projev nebo čas určený 
pro reakci.

Zákaz nevhodného chování
Týmy nesmí v průběhu ústního jednání rušit jeho prů-

běh, používat vulgární výrazy, osočovat soudce či členy 
ostatních týmů nebo se jiným způsobem nevhodně chovat.

Sankce
Sankci za porušení těchto pravidel stanoví člen sekreta-

riátu Pražského studentského summitu organizující tento 
moot court s ohledem na závažnost a okolnosti porušení. 
Sankcí může být zejména napomenutí, odebrání slova, zkrá-
cení časového limitu pro projevy a ve velmi závažných pří-
padech vyloučení týmu nebo člena týmu z moot courtu.

Interpretace pravidel a případu
Závaznou interpretaci pravidel a zadání případu (kom-

promisu) podávají pouze členové přípravného týmu Praž-
ského studentského summitu organizující tento moot court.
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