
Modelování právních norem pomocí počítačových programů

Abstrakt

Práce se zabývá možnostmi modelování programovatelných úseků práva pomocí počítače. Cílem 

bylo vytvořit funkční prototyp počítačového modelu určitého úseku práva. Za tímto účelem práce 

uvádí teoretická východiska, která zahrnovala analytický model právního systému, zpracování 

dosavadních přístupů v počítačové oblasti se zaměřením na expertní systémy a reprezentaci pravidel 

v kódu a dále přehled faktorů ke zvážení při výběru vhodné oblasti k modelování. Na základě toho 

byl vytvořen vlastní logický model práva na úrovni gramatických vět, který byl následně převeden 

do počítačového programu. Práce je završena návrhem zasazení reprezentace právních norem 

v kódu do kontextu českého právního a justičního systému.

V rámci teorie práce vymezuje pojem právního systému jako fundamentální normativní systém, 

který o sobě tvrdí, že je legitimní a vynutitelný. Práce prezentuje vytvořený model práva použitelný 

pro různé právní systémy, který zachycuje jevy jako kolize právních systémů, metanormy, právní 

pluralismus a soudcovské dotváření práva. Dále popisuje, jak lze obsah práva zachycovat v 

textuální reprezentaci pro účely modelování v právním komentáři. V práci je vytvořen logický 

model práva založený na gramatických větách. Tento model doplňuje formalismus navržený pro 

reprezentaci logické struktury norem na úrovni vět pomocí strukturního a funkčního vzorce, postup 

pro sestavení řetězce vyplývání  a popis podoby argumentu. Předmětem modelu byla část hmotně 

právní úpravy českého zákona o svobodném přístupu k informacím. Práce ukazuje, že hypotézy 

norem složené z více podmínek jsou v právním řádu natolik rozsáhlé, že jejich sestavení je časově 

i intelektuálně náročné. V rovině prototypu dále dospívá k závěru, že logický model lze převést do 

počítačové reprezentace právních norem, tzv. automatizovaného právního komentáře. Následně 

demonstruje funkčnost prototypu včetně nástroje pro vyhodnocení logické funkce.

 

Na několika příkladech práce ukazuje, že strojově čitelná pravidla mohou být základem moderního, 

digitalizovaného právního a justičního systému. Budoucí rozvoj v této oblasti práce doporučuje 

směřovat na přívětivější funkcionality, generování argumentu, poskytování dat pomocí rozhraní 

a zejména propojení s formuláři a informačními systémy.
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