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Římskoprávní Moot Court 2022

V pátek dne 29. dubna 2022 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity kona-
lo mezinárodní kolo tradičního a každoročně pořádaného římskoprávního moot courtu, 
simulovaného soudního jednání z římského práva. Mezinárodního kola se zúčastnilo pět 
tříčlenných týmů studentů a studentek prvních ročníků českých právnických fakult a trnav-
ské právnické fakulty (Slovensko). Po předcházejících místních kolech moot courtu, která 
se konala v rámci jednotlivých fakult, vyslaly tyto fakulty své nejlepší týmy, aby je mohly 
reprezentovat právě v Brně. Celou akci zorganizovaly společně studentské sdružení ELSA 
Brno působící při zdejší fakultě a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity.

Mezinárodní kolo římskoprávního moot courtu bylo koncipováno celkem na dvě čás-
ti, a to na část písemnou, která proběhla dopoledne, a část ústní, která na ni navazovala. 
V rámci písemné části bylo úkolem jednotlivých týmů popasovat se se zadaným dobovým 
skutkovým stavem a k němu položenými otázkami. Ve druhé části se pak jednotlivé týmy 
musely se zadáním vypořádat rovněž ústně, a to před odbornou komisí složenou z roma-
nistů jednotlivých českých právnických fakult. Brněnskou fakultu zastupovali doc. JUDr. 
Pavel Salák, Ph.D. a JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D., pražskou a plzeňskou 
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D., a olomouckou PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.

Moot Court oficiálně zahájil za pořádající instituci P. Salák, který uvítal přítomné. Úvo-
dem vyzval k uctění památky nedávno zesnulého prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdiny, 
DrSc., O. Praem., významného českého právníka a specialisty na kanonické právo, římské 
právo a právní dějiny, symbolickou minutou ticha. Za organizační tým poté vystoupil 
R. Černoch, který účastníky seznámil s průběhem odpolední části moot courtu.

Odborná porota se u výstupů jednotlivých týmů zaměřila nejen na jejich písemný výkon, 
ale rovněž na ústní projev. Zde byl kladen zejména důraz na argumentační schopnosti členů 
týmů, obzvláště na skutečnost, zdali si dokážou obhájit svá psaná podání a nenechají se při 
tom zmást otázkami, které jim byly kladeny odbornou porotou.

Celý římskoprávní moot court se v rámci obou kol (lokálního i mezinárodního) stal 
vhodnou a pro mnohé účastníky také první příležitostí vyzkoušet si simulované soudní jed-
nání z římského práva. V jeho rámci si mohli studenti otestovat práci s právními normami 
dostupnými v dobových římskoprávních pramenech, za pomoci těchto pramenů vyřešit 
zadaný dobový případ, kvalifikovat právní jednání, a na jeho řešení si zároveň procvičit 
nejen své římskoprávní znalosti, ale i v mezích ústní části umění právní argumentace, coby 
schopnosti, kterou by měl každý dobrý právník disponovat zejména před soudem.
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Odborná porota pečlivě vyhodnotila výstupy všech týmů, přičemž na prvním mís-
tě se umístili studenti vyslaní Právnickou fakultou Trnavské Univerzity v Trnavě, kteří 
hned v úvodu soutěže předvedli velmi kvalitní výkon, čímž nastavili laťku, kterou se ostat-
ním překonat již nepodařilo. Na místě druhém se umístil domácí tým z Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity a na třetím místě reprezentanti z Právnické fakulty Univerzity Kar-
lovy. První tři místa byla ohodnocena cenou v podobě odstupňovaných finančních obnosů. 
Závěrem lze označit za pozitivní, že se mezi studenty prvních ročníků právnických fakult 
nachází mnoho nadšenců pro římské právo, z jehož poznatků mohou tito bohatě čerpat jak 
v rámci svého dalšího studia, tak také v praxi. V kombinaci teoretických znalostí s réto-
rickým cvičením prostřednictvím simulovaného soudního sporu lze od všech účastníků 
v budoucnu očekávat, že se stanou ve všech ohledech kvalitními právníky. Římskoprávní 
moot court je nepochybně vhodnou platformou, na jejímž základě mohou studenti předvést 
své vědomosti a dále rozvíjet své schopnosti argumentace. 
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