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I.

Definice

1.

Není-li uvedeno jinak, následující termíny mají význam přiřazený v tomto článku.
„Organizátor“ znamená Common Law Society
„Postupující tým“ znamená kterýkoliv z týmů vybraných Soudem k účasti v Ústní části
na základě jeho výkonu v Písemné části
„Písemná část“ má význam uvedený v bodu II.2
„Pravidla“ znamenají tato pravidla tohoto CLS & Weil Competition Law Moot Court
vyhlášeného Organizátorem
„Předseda“ znamená předseda Soudu, zvolený členy Soudu
„Rozhodnutí Úřadu“ znamená dokument, označený jako rozhodnutí Úřadu, zveřejněný
Organizátorem
„Soud“ znamená panel tří odborníků určených Organizátorem k hodnocení týmů
„Soutěž“ znamená tento CLS & Weil Competition Law Moot Court vyhlášený
Organizátorem
„Úřad“ znamená fiktivní subjekt, který je pověřen ochranou hospodářské soutěže
v České republice
„Ústní část“ má význam uvedený v bodu II.2
„Zadání“ znamená Rozhodnutí Úřadu spolu s dalšími pokyny Organizátora, včetně
těchto Pravidel
„Žaloba“ znamená písemné vyjádření týmů v průběhu Písemné části, kterým napadají
Rozhodnutí Úřadu
„Žalobce“ znamená fiktivního účastníka řízení před Úřadem, který je adresátem
Rozhodnutí Úřadu

II.

Organizace Soutěže

2.

Soutěž se skládá ze dvou částí:



Písemné části, v níž každý tým připraví písemnou Žalobu proti Rozhodnutí Úřadu
jakožto zástupce účastníka řízení před Úřadem (Žalobce),
Ústní části, v níž Postupující týmy budou předkládat argumenty Žalobce i Úřadu
před Soudem.

3.

Do Ústní části postupují týmy vybrané Soudem na základě jejich výkonu v Písemné části,
tj. na základě Žaloby („Postupující týmy“). Soud je oprávněn určit buď dva, anebo čtyři
Postupující týmy.

4.

Organizátor zveřejní data, v nichž se budou konat obě části Soutěže, a místo konání Ústní
části Soutěže, v dostatečném předstihu.

5.

Jazykem Soutěže je čeština.

6.

Vybraní členové Soudu si zvolí většinou hlasů Předsedu. Předseda dohlíží na průběh
Soutěže a rozhoduje v souladu se zásadami spravedlnosti jakékoliv spory, kromě
hodnocení jednotlivých týmů (které hodnotí společně se členy Soudu), které mohou
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v průběhu Soutěže nastat. Všechna taková rozhodnutí Předsedy jsou konečná a nelze se
proti nim odvolat.
7.

Žalobu a vystoupení jednotlivých týmů a jejich jednotlivých členů v rámci Ústní části
bude hodnotit Soud. Soud má tři (3) členy, přičemž každý člen má jeden hlas. Soud
rozhoduje většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje Předseda.

III. Průběh Soutěže
III.A.

Složení týmu

8.

Tým se musí skládat ze dvou (2) až čtyř (4) osob.

9.

Členy týmu mohou být pouze současní studenti magisterských studijních programů
právnických fakult, přičemž soutěže se nemůže účastnit student, který získal titul Mgr.
ve studijním programu na některé z právnických fakult na území České republiky či
obdobný titul na vysoké škole v zahraničí.

10.

Týmy nesmí mít kouče.

III.B.

Přihláška

11.

Přihlašovací formulář bude zveřejněn Organizátorem. Týmy jsou povinny
Organizátorovi způsobem jím zveřejněným doručit vyplněný přihlašovací formulář.

12.

Soutěže se mohou účastnit pouze týmy, které Organizátorovi způsobem jím zveřejněným
doručí vyplněný přihlašovací formulář ve lhůtě jím určené. Organizátor nicméně může
po zvážení všech okolností připustit i účast týmů, které svou přihlášku doručí po takové
lhůtě, nicméně v každém případě před skončením lhůty pro odevzdání Žaloby. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že tým, který přihlášku zašle až po lhůtě k přihlášení,
nemá žádný nárok na účast v soutěži a rozhodnutí závisí pouze na uvážení Organizátora.

13.

Týmy mohou změnit svá složení pouze do ukončení Písemné části, a to doručením
změněného přihlašovacího formuláře Organizátorovi stejným způsobem, jako je určen
pro doručení původního přihlašovacího formuláře. Změna složení týmu po ukončení
Písemné části je zakázána. Organizátor nicméně může, po zvážení všech okolností a ve
výjimečných případech, připustit změnu složení týmu i po ukončení Písemné části.

14.

Týmy jsou odpovědny za uvedení správné kontaktní e-mailové adresy v přihlašovacím
formuláři. Jakákoliv další komunikace s Organizátorem musí být vedena z této e-mailové
adresy. Přihláška, Žaloba i další případné dokumenty či e-mailové zprávy jsou
považovány za doručené skutečným doručením do e-mailové schránky Organizátora.

15.

Týmy jsou povinny zajistit funkčnost svých e-mailových schránek a přizpůsobit je pro
příjem e-mailové komunikace Organizátora. E-mailové zprávy zaslané Organizátorem
jsou považovány za doručené dnem jejich odeslání.

III.C.

Základní principy Soutěže

16.

Členové týmu jsou povinni v průběhu Soutěže dodržovat pravidla etiky a slušného
chování.

17.

Členové týmu nemohou do skončení Soutěže komunikovat se členy Soudu v souvislosti
se Soutěží.
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18.

Týmy nejsou oprávněné mezi sebou navzájem diskutovat jakékoliv otázky týkající se
Soutěže, zejména obsah Žalob jiných týmů, obsah ústních vyjádření Postupujících týmů
nebo otázky jim nebo jiným položené Soudem.

19.

Po zaslání přihlašovacího formuláře bude týmům přiřazeno soutěžní číslo. Veškerá
následující komunikace bude probíhat za použití tohoto soutěžního čísla. Jména členů
týmů či jinou jejich identifikaci Organizátor nezpřístupní členům Soudu, aby byla
zachována anonymita. Členové týmů jsou odpovědni za zachování vlastní anonymity i
anonymity jiných týmů.

20.

Žaloba a výkon v Ústní části musí být výstupem vlastní činnosti týmů. Diskuze a
konzultace týmů s třetími osobami by měly být vedeny pouze v obecné podobě, přičemž
se připouští návrhy třetích osob ohledně vhodné literatury apod.

21.

Při porušení těchto Pravidel je Předseda oprávněn uložit přiměřenou sankci, kterou může
být odebrání adekvátní části bodů, a v závažnějších případech tým diskvalifikovat.
Zadání

III.D.
22.

Zadání bude zveřejněno Organizátorem spolu s přihlašovacím formulářem a časovým
harmonogramem Soutěže či později, nejpozději však dnem následujícím po ukončení
lhůty k podání přihlášek.
Písemná část

III.E.
23.

Tým je povinen připravit, jako zástupce Žalobce, Žalobu. Žalobu je povinen doručit
nejpozději na konci dne označeného jako lhůta pro zaslání Žaloby (tj. den ukončení
Písemné části) Organizátorovi.

24.

Žaloba musí být zaslána Organizátorovi elektronicky současně ve dvou formátech:
(i) .doc nebo .docx, a zároveň (ii) .pdf. Obsah Žaloby v obou požadovaných formátech
musí být totožný. V případě rozporů se tým nemůže dovolávat jiného znění a může mu
být uložena sankce dle čl. III.C.21.

25.

Žaloba musí mít následující formu:






26.

Papír velikost A4
Font: Times New Roman
Velikost fontu: min. 12 (pozn. pod čarou min. 10), rozestupy mezi znaky normální
Řádkování: 1,5
Všechny okraje min. 2,5 cm

Na první straně Žaloby musí být uvedeny následující údaje:



Číslo týmu
Uvedení účastníků řízení

27.

Každý odstavec Žaloby musí být číslován souvisle a vzestupně.

28.

Žaloba musí mít následující strukturu:






Úvodní stránka
Obsah
Úvod
Shrnutí obsahu Žaloby
Podrobná argumentace jednotlivých bodů
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Závěrečný návrh

29.

Žaloby jsou adresovány Soudu.

30.

Přílohy se u Žaloby nepřipouští.

31.

Poznámky pod čarou mohou být použity pouze pro odkazy na zdroje či jiné části Žaloby.
Nesmí obsahovat žádná substantivní vyjádření.

32.

Žaloba nesmí přesáhnout celkovou délku dvaceti pěti (25) stran (včetně úvodní stránky).
Hodnocení Písemné části

III.F.
33.

Žaloba každého týmu bude nezávisle hodnocena jedním či více členy Soudu. Žaloba
bude hodnocena podle svého obsahu i formy, a to s ohledem na předloženou právní
analýzu, stejně jako na způsob argumentace a stylistiku Žaloby.

34.

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je čtyřicet (40) bodů.

35.

Po udělení hodnocení Soud určí počet týmů postupujících do Ústní části, a to v závislosti
zejména na počtu přihlášených týmů a dalších organizačních aspektech buď dva, anebo
čtyři. Takto určený počet týmů, které dosáhly nejvyšších hodnocení, postupují do Ústní
části. V případě rovnosti bodů určí Postupující týmy Předseda.

36.

Nepostupující týmy mohou požádat Organizátora o uvedení výsledku v Písemné části
nejdříve po skončení Soutěže.
Ústní část

III.G.
37.

Ústní část má dvě kola.

38.

Před zahájením Ústní části Soud losem určí Postupující tým(y), který/é bude/budou
v prvním kole Ústní části zastupovat Žalobce. Další Postupující tým(y) bude/budou
v prvním kole zastupovat před Soudem Úřad. V případě, že počet Postupujících týmů
bude stanoven na čtyři, budou losem určeny dvojice týmů (po jednom zástupci Žalobce
a jednom zástupci Úřadu), které se zúčastní ústního jednání proti sobě.

39.

V druhém kole budou Postupující týmy zastupovat opačnou stranu sporu. V případě, že
Soud určí počet Postupujících týmů na čtyři, uspořádání dvojic bude určeno tak, aby proti
sobě nestály stejné Postupující týmy jako v prvním kole Ústní části.

40.

Každému Postupujícímu týmu bude Organizátorem zaslána Žaloba toho Postupujícího
týmu, vůči němuž bude první zmíněný Postupující tým v Ústní části zastupovat Úřad, a
to nejpozději jeden (1) týden před konáním Ústní části.

41.

Jednotlivá ústní jednání budou probíhat následovně:





Jeden člen Postupujícího týmu zastupujícího Žalobce (pro tuto část dále jen
„Žalobce“) představí sebe a členy svého týmu a uvede, v jakém pořadí a o jakých
tématech budou členové jeho týmu hovořit. Toto představení by nemělo přesáhnout
tři (3) minuty.
Po skončení představení Žalobce počne běžet doba dvaceti (20) minut, během které
Žalobce prezentuje své argumenty a odpovídá na otázky Soudu. Členové Soudu
jsou oprávněni pokládat otázky kdykoliv v průběhu ústních podání.
Tuto dobu je Žalobce povinen rozdělit mezi min. dva (2) členy týmu, a to tak, že
žádný z členů týmu nebude v součtu hovořit více než patnáct (15) minut.

5










Žalobce může po skončení dvacetiminutového limitu Předsedu požádat o
prodloužení tohoto limitu, a to nejvýše o pět (5) minut.
Po skončení ústního vystoupení Žalobce Předseda požádá Postupující tým
zastupující Úřad (pro tuto část dále jen „Úřad“), aby se představil.
Jeden člen Úřadu představí sebe a členy svého týmu a uvede, v jakém pořadí a o
jakých tématech budou členové jeho týmu hovořit. Toto představení by nemělo
přesáhnout tři (3) minuty.
Po skončení představení Úřadu počne běžet doba dvaceti (20) minut, během které
Úřad prezentuje své argumenty a odpovídá na otázky Soudu. Členové Soudu jsou
oprávněni pokládat otázky kdykoliv v průběhu ústních podání.
Tuto dobu je Úřad povinen rozdělit mezi min. dva (2) členy týmu, a to tak, že žádný
z členů týmu nebude v součtu hovořit více než patnáct (15) minut.
Úřad může po skončení dvacetiminutového limitu Předsedu požádat o prodloužení
tohoto limitu, a to nejvýše o pět (5) minut.
Předseda vyzve Žalobce, aby se vyjádřil k argumentaci Úřadu.
Žalobce je povinen určit jednoho člena týmu, který bude mít možnost se v časovém
limitu pěti (5) minut vyjádřit k argumentaci Úřadu a případně odpovědět na otázky
Soudu. Časový limit pro toto vyjádření nelze prodloužit.

42.

Obsah ústních vyjádření Postupujících týmů není závislý na Žalobách předložených
v Písemné části.

43.

Způsob prezentace argumentů v Ústní části musí vyhovovat pravidlům a postupům
ústních jednání před českými správními soudy.

III.H.

Hodnocení Ústní části

44.

Vystoupení každého Postupujícího týmu bude hodnoceno členy Soudu podle jeho obsahu
i formy, a to s ohledem na prezentovanou právní analýzu, stejně jako na způsob
argumentace a celkový dojem. Vystoupení budou hodnocena pro každé kolo zvlášť.

45.

Nejvyšší dosažitelné hodnocení v každém kole je 20 bodů (celkem tedy tým může v třetí
Ústní části získat nejvýše 40 bodů).

III.I.

Společná ustanovení ke všem částem Soutěže

46.

Členové Soudu hodnotící Žalobu a vystoupení Postupujících týmů v Ústní části vynaloží
při hodnocení přiměřené úsilí k dosažení konsenzu. V případě, že konsenzus nebude
dosažen, je za udělené hodnocení považován aritmetický průměr hodnocení udělených
všemi hodnotícími členy Soudu.

47.

Týmy se považují za zástupce Žalobce, resp. Úřadu a nepředkládají tak zmocnění v žádné
části Soutěže.

48.

Problematika nákladů řízení je ze všech částí Soutěže vyloučena. Týmy tedy nejsou
oprávněny požadovat náhradu nákladů řízení, nemohou je vyčíslovat ani Soudu
nepředkládají žádné listiny v této souvislosti.

49.

Změny, doplnění nebo úpravy Žaloby se po odevzdání nepřipouští.

50.

Týmy jsou oprávněny vycházet pouze ze Zadání a veřejně přístupných informací. Nejsou
oprávněny vytvářet důkazy či jiné dokumenty, které by měnily či rozšiřovaly skutečnosti
uvedené v Zadání.
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IV. Celkové hodnocení
IV.A.

Celkové hodnocení týmů

51.

Celkové hodnocení týmů je tvořeno součtem hodnocení z Písemné části (max. 40 bodů)
a Ústní části (max. 40 bodů). Vítězí tým s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě
rovnosti bodů rozhoduje Předseda.

52.

Organizátor po skončení Ústní části sečte výsledky obou částí a bezodkladně vyhlásí
výsledné pořadí Postupujících týmů, včetně uvedení jejich bodového výsledku.

53.

Organizátor si vyhrazuje právo udělit ocenění za mimořádný výkon jednotlivce či týmu.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

54.

Odpovědnost za organizaci Soutěže nese Organizátor.

55.

Týmy udělují Organizátorovi výhradní bezplatnou celosvětovou licenci ke všem svým
písemným podáním a ústním přednesům v průběhu Soutěže.

56.

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu, jakož i právo
bez uvedení důvodu změnit, upravit nebo doplnit Zadání.

57.

Udělení jakýchkoliv cen, ocenění, výhod či odměn v souvislosti se Soutěží je plně
v diskreci Organizátora a týmy ani jejich jednotliví členové na ně nemají žádný nárok, a
to ani v případě veřejné inzerce možné ceny, ocenění, výhody nebo odměny
Organizátorem.

58.

Organizátor týmům nenahrazuje žádné náklady nebo výdaje spojené s účastí v Soutěži.
Účastníci podáním přihlášky potvrzují, že jejich účast je dobrovolná a v jejich volném
čase.

59.

Vylučuje se aplikace § 2884 až § 2889 (příslib odměny a vypsání ceny) zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášení Soutěže
Organizátora nijak nezavazuje. Nic z výše uvedeného nelze považovat za příslib odměny.

60.

Organizátor tímto vylučuje v maximálním možném rozsahu povoleném právními
předpisy svou odpovědnost za jakoukoliv újmu, která by v souvislosti se Soutěží mohla
vzniknout.

61.

Zadání, stejně jako jakékoliv jiné informace uvedené v souvislosti s ním, je zcela fiktivní
a s žádnými skutečnými případy nemá žádnou souvislost.

62.

Podáním přihlášky účastníci Soutěže (tj. týmy a jejich členové) vyslovují souhlas
s těmito Pravidly a současně se vzdávají, v maximálním možném rozsahu povoleném
právními předpisy, všech práv, které by jim jinak mohla v souvislosti s účastí v Soutěži
vzniknout (zejména práva na udělení jakékoliv ceny, ocenění, výhody nebo odměny,
práva na náhradu jakýchkoliv nákladů nebo výdajů, práva na náhradu případné újmy
atp.).
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