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1  Úvod disertační práce

Předložená disertační práce se zabývá možnostmi modelování programovatelných úseků 

práva pomocí počítače.

Aktuálnost tohoto tématu spočívá v tom, že právní úprava je stále složitější a stále více 

procesů  pomáhá  provádět  automatizace.  Modelování  práva  zapadá  do  širšího  trendu  využití 

elektronických nástrojů v právní oblasti včetně umělé inteligence a reprezentace pravidel pomocí 

kódu.  Jde  o jeden  dílek  skládačky,  která  v budoucnu  umožní  významné  zvýšení  efektivity 

aplikace práva.

Přínosy  najdeme  všude  tam,  kde  aplikace,  informační  systémy,  případně  v budoucnu 

samořídící auta, drony, chytré výrobky či roboti, potřebují jako vstup strojově čitelná pravidla. 

Téma je důležité také proto, že bude mít nepochybně velkou úlohu v digitalizaci státu a justice. 

Pravidla se dnes zanášejí do aplikací a informačních systémů „natvrdo“, takže státní úřady musí 

hradit  vysoké  náklady  na  údržbu  systémů  dodavatelům,  na  kterých  jsou  závislé,  kdykoliv 

potřebují  něco  změnit.  Výsledné  komplikace  všichni  známe,  například  v situacích  jako 

koronavirová krize trvá nepřiměřeně dlouho připravit bezvadné nové formuláře pro okamžitou 

podporu obyvatelstva nebo stát za mnoho let nedokáže vyměnit dodavatele klíčových systémů 

pro výplatu sociálních dávek.

Problematika počítačového modelování práva se dlouhodobě jeví atraktivní datovým či 

počítačovým odborníkům, kteří však většinou nemají o právu ucelenou představu. Modelování 

práva proto nezbytně vyžaduje též vhled právnický. Chceme-li právo modelovat, potřebujeme 

nejprve porozumět jeho podstatě  a navrhnout  takové zadání  pro model,  které  dobře vystihne 

povahu  norem  a strukturu  práva  včetně  složitějších  prvků,  mezi  které  patří  kolize  různých 

právních systémů, tvorba práva či role soudních rozhodnutí. Teprve potom, co si rozmyslíme, co 

je právo či jakou roli v něm hraje judikatura,  můžeme tyto vztahy reprezentovat na počítači. 

Výstižný  model  moderního  právního  řádu  vyžaduje  i určitý  přesah  k metodám  běžným  pro 

antropologii, chceme-li model rigorózně ukotvit v souvisejících vědeckých disciplínách. Teprve 

analyticky promyšlený popis právního systému může být vstupem pro počítačové modelování.

Cíl  této  disertační  práce  se  prakticky  projevuje  na  ambici  vytvořit  funkční  prototyp 

počítačového modelu určitého úseku zkoumané právní oblasti. Vycházím přitom z dosavadních 

poznatků o právních expertních systémech a o reprezentaci pravidel v kódu. Současně je nutná 
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reakce  na  výhrady  ke  starším  implementacím  a jednoznačné  vymezení  oblasti,  kde  je 

automatizace práva vůbec možná a kde má největší přidanou hodnotu.

Výše  uvedené  úvahy  mě  vedly  k rozčlenění  práce  do  několika  kapitol,  které  jsou 

uspořádány na výstavbovém principu tak, jak na sebe logicky navazují. Každá kapitola vedle 

toho  vychází  ze  samostatného  článku,  který  byl  publikován  v odborném  periodiku  či  byl 

k publikaci  zaslán.  Zvolená  metoda  umožňuje  do  dostatečné  hloubky  spolehlivě  vyřešit 

předběžné otázky, na kterých výsledný model pevně stojí. Články jsou do kapitol převzaty buď 

doslovně,  nebo  s úpravami  a podrobnostmi,  které  by  pro  čtenáře  periodika  vyznívaly  příliš 

technicky či neadekvátně, nicméně do kontextu disertace jako celku zapadají.

1.1  Struktura práce

Pokud  vyjdu  z abstraktů  těchto  článků,  mohu  problematiku  řešenou  v jednotlivých 

kapitolách shrnout následovně dle čísel kapitol:

2. Co je právo a jak ho můžeme modelovat1

Cílem kapitoly je načrtnout charakteristiku možného modelu právního systému, který by 

byl  využitelný  při  modelování  práva  pomocí  automatizovaných  systémů.  Za  tímto  účelem 

vymezuji pojem právního systému, za který považuji fundamentální normativní systém, který 

o sobě tvrdí, že je legitimní a vynutitelný. Na několika případech ukazuji, že takové vymezení je 

realistické  a praktické.  Ukazuji,  jak  tyto  pojmové znaky vyplývají  z obecného požadavku na 

zdůvodnění normy jako regulativu chování. Popisuji, jak vymezený model práva zachycuje jevy 

jako kolize  právních  systémů,  metanormy,  právní  pluralismus  a soudcovské  dotváření  práva. 

V této kapitole také na rozdíl od autorů starších článků, kteří modelovali přímo zákonné normy, 

dospívám ke vhodnému, nicméně stále ještě dosti vágnímu, textuálnímu modelu určité právní 

oblasti, kterým je právní komentář.

3. Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu2

Kapitola  v podstatě  rešeršním  způsobem  shrnuje  dosavadní  technologické  přístupy 

v oblasti modelování logické vrstvy práva. Popisuje právní expertní systémy, což jsou počítačové 

databáze znalostí, které umí najít odpovědi na právní otázky s ambicí poskytovat v dané oblasti 

srovnatelně kvalitní odpovědi jako právní expert,  a to pomocí pravidlové (symbolické) umělé 

1 Kapitola vychází z článku MICHÁLEK, Jakub. Co je právo a jak ho můžeme modelovat. Právník 159.4, 2020.

2 Kapitola  vychází  z článku  MICHÁLEK,  Jakub.  Právní  expertní  systémy  a reprezentace  pravidel  v kódu. 

Právník 160.3, 2021.
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inteligence.  Kapitola  nejprve vysvětluje,  proč nejde o nahrazování  soudců roboty a že model 

právního usuzování je skutečně jen model, který zdaleka nedostihuje kvality lidského mozku, 

natož argumentace v právním diskursu. Kapitola shrnuje historii právních expertních systémů, 

která má za sebou již přes 50 let výzkumu se smíšenými výsledky, ale také argumenty kritiků. 

Navazuje  ilustrativním  přehledem  moderních  nástrojů  a zamýšlí  se  nad  slabými  stránkami 

a hrozbami.  Dále  upřesňuje  předpoklady  úspěšného  využití  právních  expertních  systémů 

a popisuje  nezbytné  složky  každého  právního  expertního  systému  a jejich  konkrétní 

implementaci. Z historického přehledu vyplývá, že se tato technologie patrně nachází ve fázi, 

kdy po původním přehnaném očekávání pomalu nabírá druhou mízu, a to v rámci obecnějšího 

a novějšího konceptu reprezentace pravidel pomocí kódu (Rules as Code). Reprezentace pravidel 

v kódu může být jedním z možných řešení pro rychlou a chytrou pomoc v krizi i pro správné, 

transparentní  a flexibilní  nastavení  pravidel  ve  státní  správě,  zejména  v souvislosti 

s informačními  systémy.  Již  existují  úspěšné  příklady  z vyspělých  ekonomik  Francie,  Velké 

Británie,  USA  či  Nového  Zélandu,  kde  tyto  technologie  pomáhají.  Kapitola  je  završena 

příkladem  jednoduchého  právního  expertního  systému  usnadňujícího  aplikaci  zákona 

o svobodném přístupu k informacím, který v podstatě popisuje očekávané uživatelské rozhraní 

služby automatizovaného právního komentáře.

4. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět3

Cílem kapitoly je přenést teoretický model práva z kapitoly 2 a uživatelské očekávání ze 

závěru  předchozí  kapitoly  do  logického  modelu  zkoumaného  úseku  práva.  Faktem  je,  že 

hypotézy  norem  složené  z více  podmínek  jsou  v právním  řádu  natolik  rozsáhlé,  že  jejich 

sestavení  je  časově  i intelektuálně  náročné,  a tudíž  v řadě  případů  může  jejich  praktickou 

aplikaci  podpora  automatizovaného  systému  významně  usnadnit,  zlevnit  a zkvalitnit.  V této 

kapitole explicitně formuluji hypotézy některých právních norem z oblasti práva na informace, 

a to  konkrétně  k hmotněprávním  důvodům  poskytování  informací,  poskytování  utajovaných 

informací,  poskytování  informací  o platech  z veřejných  prostředků  a vydání  rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti o informace. Metodu v úvodu zasazuji do kontextu a dále ukazuji, jakou mají 

právní  normy  strukturu,  definuji  jejich  funkční  a strukturní  vzorce  na  úrovni  vět  a navrhuji 

postup pro sestavení řetězce vyplývání (normativního komplexu) a jeho pokrácení. Popisuji, jak 

se individualizací, prokázáním skutkového stavu a výběrem z alternativ tvoří z normy argument.

3 Kapitola  vychází  z článku  MICHÁLEK,  Jakub.  Automatizovaná  podpora  rozhodování  v právu  na  úrovni 

gramatických  vět.  Revue  pro  právo  a technologie. [Online].  2020,  č.  22,  s.  111–143.  [cit.  2021-04-25]. 

Dostupné na: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13466
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5. Počítačový model logické struktury právních norem4

Cílem  kapitoly  je  představit  funkční  prototyp  systému  pro  počítačovou  reprezentaci 

právních  norem,  tzv.  automatizovaného  právního  komentáře.  Funkčnost  prototypu  se 

demonstruje  na ověřování konzistence datové báze,  problematice zpětného vyhledání,  jednak 

v podobě rozklikávání podmínek hypotézy, jednak konstrukcí celého normativního komplexu, 

a konečně  na  vyhodnocení  logické  funkce  pro  daný  normativní  komplex.  Potvrzuje  se,  že 

modelování  právních  norem  na  počítači  je  v případě  programovatelných  právních  případů 

realizovatelné,  ale  také  se  jasně  ukazují  úskalí,  která  jsou  spojena  s rozsahem  a složitostí 

modelovaných  norem  a judikatury  a naznačují  se  postupy  pro  jejich  zvládnutí.  Závěrem  se 

předkládají  možnosti  dalšího rozvoje,  např.  složitějšími konstrukcemi,  individualizací  norem, 

operacemi na normách, generováním argumentu či poskytováním dat pomocí rozhraní.

6. Perspektivy digitalizace právní oblasti v ČR s důrazem na využití reprezentace 

právních norem v kódu5

Cílem  kapitoly  je  vytyčit  obsahovou  vizi,  ke  které  má  digitalizace  právní  oblasti 

směřovat, a vysvětlit roli, kterou v ní mohou hrát pravidla reprezentovaná kódem. Digitalizace 

přináší v právní oblasti příležitost pro úsporu zbytečné práce, nákladů a nervů, aby se právníci 

v advokacii a justici mohli soustředit na skutečnou hodnotu. Vizi ilustruji na životním příběhu 

jednoho právního případu počínaje podáním oznámení na webové stránce s automatizovaným 

průvodcem,  přes  doručení  předvolání  hybridní  poštou,  až  po automatické doručení  rozsudku 

s doložkou  vykonatelnosti,  publikování  anonymizovaného  rozsudku,  uhrazení  nákladů  řízení 

přes platební bránu a vykázání „čárky“ ve statistikách. Počítačové modelování práva tvoří jeden 

dílek do této skládačky, na kterém jsou závislé ostatní funkcionality. I v návaznosti na druhou 

kapitolu představuji několik příkladů praktických funkcionalit, k nimž lze automatizovaný právní 

komentář využít. Kapitola také naznačuje možné způsoby institucionálního ukotvení podpůrné 

infrastruktury pro pravidla v podobě kódu.

Pro přehlednost je výtah z těchto shrnutí uveden i na začátku jednotlivých kapitol, aby 

bylo jasné, jak daná kapitola zapadá do výstavbového principu práce, na které kapitoly navazuje 

a naopak vůči kterým je prerekvizitou. Vymezované důležité pojmy vyznačuji v textu tučným 

4 Kapitola vychází z článku, který jsem 30. 4. 2021 zaslal k publikaci do Revue pro právo a  technologie. Článek 

je ke dni uzavření rukopisu v recenzním řízení.

5 Kapitola vychází z článku MICHÁLEK, Jakub.  Vize pro digitální justici.  Advokátní deník [online]. Dostupné 

na:  https://advokatnidenik.cz/2021/05/08/vize-pro-digitalni-justici/ [cit.  2021-05-27],  který  byl  podstatně 

rozšířen. 
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písmem. Nejvyšší úroveň číslování nazývám kapitolou, všechny nižší úrovně číslování nazývám 

podkapitolou. 
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2  Co je právo a jak ho můžeme modelovat

Cílem kapitoly je načrtnout charakteristiku možného modelu právního systému, který by byl 

využitelný při modelování práva pomocí automatizovaných systémů. Za tímto účelem vymezuji 

pojem právního systému, za který považuji fundamentální normativní systém, který o sobě tvrdí, 

že je legitimní a vynutitelný. Na několika případech ukazuji, že takové vymezení je realistické 

a praktické. Ukazuji, jak tyto pojmové znaky vyplývají z obecného požadavku na zdůvodnění 

normy jako regulativu chování. Popisuji, jak vymezený model práva zachycuje jevy jako kolize 

právních systémů, metanormy, právní pluralismus a soudcovské dotváření práva. V této kapitole 

také na rozdíl od autorů starších článků, kteří modelovali přímo zákonné normy, dospívám ke 

vhodnému, nicméně stále ještě dosti vágnímu, textuálnímu modelu určité právní oblasti, kterým 

je právní komentář. Načrtnutý model práva bude teoretickým východiskem pro úvahy v dalších 

kapitolách.

2.1  Úvod kapitoly

Aspoň rámcové pochopení pojmu právního systému je nezbytnou podmínkou, aby bylo 

možné vytvořit prakticky použitelný model práva, který umožní systematicky zachytit, studovat, 

rozporovat  a případně  i částečně  či  plně  automatizovat  programovatelnou  část  obsahu  práva 

pomocí počítačových technologií. 

Podle soudobých českých učebnic je právo neboli právní řád „souhrn právních norem 

jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem (resp. mezinárodním 

společenstvím  států),  jejichž  porušení  stát  (resp.  státy  vytvořené  mezinárodní  instituce) 

sankcionují.“  Za  základní  znaky  právních  norem  se  pokládají  závaznost,  formální  určitost, 

obecnost a vynutitelnost.6 Jde o právně filosofickou definici aktuálního pojetí státního práva, tedy 

práva vytvářeného státem, případně mezinárodní institucí,  nebo na základě jejich rozhodnutí. 

Tato definice však postrádá interdisciplinární kontext sociálních věd a pro obecnou analýzu práva 

nestačí.

Abychom  pochopili,  proč  ve  společnosti  vznikají  právní  normy,  zamysleme  se  nad 

rozhodováním  člověka  v kontextu  evolučního  principu.  Myšlení  neslouží  jen  k mapování 

6 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
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okolního  světa,  ale  také  k identifikaci  našich  složitějších  potřeb  a hledání  nástrojů  jejich 

uspokojení, tedy k hledání vhodných strategií úspěchu.7 Úspěšné strategie jednání se evolučně 

vyvíjejí,8 učíme se je a průběžně je testujeme v realitě. Z ustálených strategií, kde silnější strana 

nebo naopak strana chráněná společností vyžaduje určité plnění, pak vznikají sociální pravidla či 

normy, které si lidé pamatují.9 Jednou z lidských strategií je utvářet si mentální modely věcí 

a jevů – mezi to patří i mentální modely skutečnosti i práva. Dovolávat se výsledku vyjednávání 

či vůle společenské autority je pak další takovou strategií, na základě které se taková pravidla 

pro vznik subjektivních práv formalizují a stávají se z nich společenské instituce. Pouze některé 

z těchto sociálních norem, jak si dále ukážeme, mají povahu práva.

Strategie  chování  samozřejmě  daleko  přesahují  právo  a právní  systém.  Do  výběru 

realizovaných  strategií  zasahují  další  vlivy,  jako  jsou  emoce,  morálka,  mentalita,  zkušenosti 

a řada  dalších  faktorů.  Vzhledem  k principům  fungování  mozku  jako  dosud  technicky 

nepřekonaného orgánu patří rozhodování člověka mezi komplexní procesy a bez dalšího nelze 

jednoduchým způsobem spolehlivě předpovědět jeho výsledek.

V rámci  systému  společnosti  se  vyvinuly  složité  normativní  subsystémy.  Na  základě 

úspěšných strategií či tlaku okolní společnosti (který je v podstatě formou kolektivní strategie 

jako  projevu  racionální  spolupráce)  se  utváří  představy  slušného  chování  (např.  povinnosti 

pozdravit ve společnosti, dát starým lidem přednost k sezení v tramvaji) či představy o právem 

požadovaném chování (právní vědomí). Právní vědomí vzniká v mysli jednotlivců na základě 

jejich  vnímání  působení  práva  ve  společnosti,  na  základě  komunikace  o právu  a interakce 

s okolím a ovšem vyvěrá i z osobní morálky a osobního vývoje a založení jednotlivce.

7 Jsem si vědom toho, že pojem strategie se obvykle vztahuje k dlouhodobým aktivitám. Zde jím mám na mysli 

obecně různé naučené postupy včetně taktik a jiných přístupů, které jedinec používá, aby dosáhl svých cílů. 

Tento pojem je převzat z teorie her,  viz například RUBINSTEIN, Ariel.  Comments on the  Interpretation of 

Game Theory. Econometrica, 59 (1991), s. 909–924.

8 Viz např. AXELROD, Robert. An Evolutionary Approach to Norms. American Political Science Review, 1986, 

80 (04), 1095–1111. Stručně též populární popis v BINMORE, Ken. Teorie her… a  jak může změnit váš život. 

Praha: Nakladatelství Dokořán a Argo, 2014, s. 176, případně teoretická část knihy ELLICKSON, Robert C. 

Order without Law. Harvard University Press, 1991, s. 149 a násl., která se kloní k antropologickému vysvětlení 

původu norem.

9 Někteří sociologové vědění mluví v souvislosti se vznikem myšlenkových představ o procesu sedimentace, viz 

např.  BERGER, Peter  L.,  LUCKMANN, Thomas.  Sociální  konstrukce  reality. Brno:  Centrum pro  studium 

demokracie a kultury, 1999, s. 70.
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Speciálním  případem  právního  vědomí  je  vědomí  o obecné  nutnosti  (společností 

vynucovaném závazku) dodržovat právo. Aspoň na této nejabstraktnější úrovni musí být člověku 

zdůvodněno,  proč  má  dané  právo  dodržovat  a jaké  jsou  možnosti  jeho  vynucení.  Tyto  dva 

základní prvky jsou úzce svázány s vymezením pojmu právního systému, jak bude ukázáno dále, 

čímž utváří hlavní vazbu na společenskovědní kontext právního systému.

Když člověk jedná po právu (realizuje svá práva), málokdy si uvědomuje právní rozměr 

svého jednání. Vyloučíme-li právníky jako specialisty, člověk právo vnímá, pokud má pro něj mít 

důsledky, tedy pokud má praktickou úlohu při zhodnocení kontextu a hledání vhodné strategie 

úspěchu:

1. Za prvé se o nějaký konkrétní důsledek sám snažím anebo ho pro mě někdo připravuje, 

ať  už  jde  o důsledek  příznivý  (např.  zdědím  pozůstalost,  chci  získat  rodičovský 

příspěvek) anebo nepříznivý (bráním se trestu nebo usiluji o jeho snížení).

2. Za  druhé  pokud  vím,  že  mé  určité  právní  jednání  anebo  vzniklá  situace  budou  mít 

důsledky (např. odpovídám za delikt), ale nevím přesně jaké, pochopitelně se na ně ptám. 

Ptám se na ně typicky proto,  abych jim přizpůsobil  svou strategii  chování,  takže jde 

v podstatě o podobný problém jako v prvním bodě.

Strategie se promítá do konkrétního právního argumentu. Právní argument se liší podle 

kultury a kontextu.  Může mít  rigidní  podobu u soudů,  až  po  ekvitu v rozhodčím řízení  nebo 

ekonomicky  pojatý  argument  ve  vyjednávání.  V případě  nativních  kultur  může  být  spojen 

s dramatickým představením či rituálem jako v raném legisakčním procesu.

Právní argument, který vychází z určitého právního názoru a postavení osoby, které se 

argument týká,  si  sice vytváří  právník praktik (u jednodušších případů i laik) samostatně,  ale 

jednotlivé  dílčí  složky  tohoto  argumentu,  jakož  i dovolenou  strukturu  argumentu  přebírá  od 

oficiálních  autorit  (typicky včetně  interpretace  zákonů vydaných k tomu pověřeným sborem) 

a odborných  autorit  v oblasti  práva  a konečně  také  od  znalců  daného  prostředí,  například 

ekonomů, kriminologů, psychiatrů apod.

Široké  zapojení  jiných oborů  lidské  činnosti  je  dáno tím,  že  právo má jako předmět 

regulace  společenské vztahy  v tom nejširším  vymezení.  Právní  normy tedy  vyžadují  ke  své 

správné  aplikaci  odbornost  v řadě  oborů.  Hovoříme  zde  o tzv.  fundamentálním normativním 

systému.10 Tento  fundamentální  charakter  práva  je  dalším  znakem,  který  se  promítne  do 

vymezení pojmu právního systému. Mluvím-li o systému práva, mám tím na mysli právo jako 

10 WEINBERGER,  Ota.  Norma  a instituce:  úvod  do  teorie  práva.  Plzeň:  Vydavatelství  a nakladatelství  Aleš 

Čeněk, 2017, s. 37.
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subsystém společnosti11 z hlediska  systémové teorie  vedle  dalších,  často  s ním interagujících 

subsystémů, jako jsou třeba politický, mocenský nebo ekonomický subsystém společnosti.

Model  práva  je  konečně  typicky  spojen  s určitými  společenskými  institucemi 

a autoritami.  Jednak  společenské  instituce  využívají  právo  k prosazení  své  moci,  jednak  se 

formují v důsledku rozvoje práva jako praktické disciplíny a jednak vůči mocenským autoritám 

vzniká snaha omezit  jejich moc právem, jak to známe z Magny charty libertatum.  Také tyto 

strategie jednání zapadají do výše zmíněných dvou případů relevance práva pro lidské chování.

Proto  se  někdy  uvádí,  že  funkcí  práva  ve  společnosti  je  výkon  institucionalizované 

sociální kontroly12 včetně urovnávání sporů tak, aby zbytečně neeskalovaly a nevedly v důsledku 

tradovaných principů (jako je odvetný boj) k újmě celé společnosti.

2.2  Vymezení pojmu právního systému

2.2.1  Metodologická východiska

V této  kapitole  mi  nejde  o odvození  univerzálního  pojmu  práva  či  jeho  analytické 

vyvození z praxe, nýbrž o jeho prakticky použitelné vymezení pro modelování reálného působení 

širokého spektra právních systémů, zejména ve vztahu k reprezentaci a aplikaci obsahu práva. 

Tato kapitola si klade za cíl v první části utilitaristicky vymezit právo, aby takové vymezení bylo 

teoretickým  základem  pro  praktické  modelování  práva.  To  vyžaduje,  aby  byl  obsah  pojmu 

chápán  realisticky ve  smyslu,  v němž  se  pojem  práva  běžně  historicky  používal  a reálně 

prakticky působil ve společnosti, nebo aspoň aby se vymezení realitě zjevně nepříčilo.

Pro základní práci s modelem práva je vhodné pojem právního systému vymezit pomocí 

pojmových znaků. Co je všem právním systémům společné, tedy co je společné případům, kdy 

nemáme pochybnosti, že jde o právo? Tak zní stále aktuální otázka, kterou právní antropologie 

řeší,13 tedy jak mezi společenskými regulacemi charakterizovat právo, aniž by takové vymezení 

11 LUHMAN, Niklas. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 72.

12 POSPÍŠIL, Leopold. Anthropology of Law. A Comparative Theory. New Haven: HRAF Press, 1974, s. 342, či 

stručnější český text POSPÍŠIL, Leopold.  Etnologie práva. Teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy.  

Praha: nakladatelství SETOUT, 1997, s. 21 a násl. K sociální kontrole v právu viz např. ELLICKSON, Order 

without Law, s. 123 a násl., a v historii antropologie MOORE, Sally Falk. Law as Process: An Anthropological  

Approach. London: Routledge & K. Paul, 1978, s. 219 a násl. Obecně k sociální kontrole viz MURPHY, Robert 

F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2004, s. 150 a násl.

13 PIRIE, Fernanda. Anthropology of Law. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 11.
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bylo etnocentrické, a to se všemi úskalími, která jsou s takovým vymezením spojena.14 Chceme-

-li  zmíněnou  otázku  řešit  ve  vztahu  k modelování  práva,  nevystačíme  si  s definicemi  uvnitř 

právních věd, proto mi přijde rozumné se obrátit k obecnějším sociálním vědám.

Předně  základem  diskuse  o vymezení  práva  k výše  uvedenému  účelu  nemůže  být 

projektování  vlastních  představ  o hodnotovém  obsahu  práva  do  jeho  definice  (například 

požadavky přirozenoprávních teoretiků na zákaz zjevného bezpráví). To vede pouze k přesunu 

argumentačního sporu  de lege  ferenda na  jiné  bojiště  a z hlediska  antropologie  práva v  tom 

nespatřuji analytický přínos.15 Specificky se snažím vyhnout etnocentrické povaze současného 

studia práva, která běžně hovoří o anglosaském či kontinentálním právu, jako kdyby šlo o jediný, 

případně privilegovaný právní systém.16

2.2.2  Oddělitelnost právního a morálního systému

Právní  systém  je  zejména  třeba  odlišit  od  reálné  vymahatelnosti,  spravedlnosti  či 

legitimity,  což  jsou  jeho  atributy,  které  mohou  být  sporné,  a není  vhodné,  aby tyto  spory 

zatěžovaly diskusi o nutných znacích právního systému.

Pokus o zakotvení požadavku spravedlnosti do právních definic je sice sympatický, ale 

považuji za vhodnější ho vyjádřit hodnotovým požadavkem na obsah práva (de lege ferenda), 

nikoliv poněkud deformovat zažitý pojem společenských věd.17 V tomto ohledu zakládám pojem 

právního systému na přístupu,  který  se nazývá  inkluzivní  pozitivismus.18 Nejde o to,  že by 

uvedené vlastnosti s právem nesměly souviset, nýbrž pouze o to, že tyto vlastnosti nejsou nutnou 

14 ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008, s. 15 a násl.

15 POSPÍŠIL. Etnologie práva, op. cit., s. 111.

16 FIKENTSCHER, Wolfgang.  Law and Anthropology: Outlines, Issues, and Suggestions.  Mnichov: Verlag der 

Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften  in  Kommission beim Verlag  C.  H.  Beck München,  2009, s. 69 

a násl., POSPÍŠIL. Anthropology of Law, s. 35.

17 Radbruchova formule,  pokud je chápána podle Radbrucha, nikoliv podle výše uvedeného chápání blízkého 

Hartovi,  může paradoxně v dobách vypořádání  s totalitním systémem poskytnout menší  ochranu než prosté 

a radikální  odmítnutí  předchozího  totalitního  právního  systému a otevřeně  deklarované převzetí  nápravných 

opatření  do  nového  právního  systému  včetně  adekvátního  potrestání  utlačovatelů  a přerozdělení  majetku. 

Ostatně i na jiná tvrzení Radbrucha je třeba pohlížet kriticky, například jeho tvrzení o tom, že příčinou zvůle 

v justici  během  nacismu  byl  pozitivismus,  když  naopak  historická  analýza  svědčí  o převládajícím 

přirozenoprávním pojetí v justici, které vycházelo z nacistické ideologie. Srovnej SOBEK, Tomáš. Radbruchův 

mýtus a Benthamova formule. Právník. 2011, roč. 150, č. 2, s. 128–165.

18 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 173.
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podmínkou právního  systému.  Oddělitelnost  práva  a morálky  je  nezbytné  právně  filosofické 

východisko kvůli tomu, aby bylo možné modelovat libovolný právní řád, nikoliv pouze právní 

systémy podmiňující platnost morálkou (např. islámské právo nebo přirozenoprávní teorie).

Různé právní řády  mohou mít  své mechanismy pro odstranění hrubě nespravedlivých 

právních  norem  prostřednictvím  derogace  či  nepoužitelnosti,  viz  například  Radbruchova 

formule.19 Jde však o otázku obsahu konkrétního právního řádu, nikoliv o znak společný pro 

všechny právní systémy, který by musel být nutně zakomponován do pojmu právního systému. 

Klíčovou  výhodou  pozitivismu  pak  je,  že  dokáže  popsat  i systémy  založené  na  přirozeném 

právu, zatímco opačně tomu tak není,20 tedy přístup postavený na inkluzivním pozitivismu je 

nutným  důsledkem  mého  metodologického  požadavku  na  to,  aby  bylo  vymezení  pojmu 

realistické. Atribut oddělitelnosti práva a morálky je ostatně základní tezí právního pozitivismu.21

Přístup,  který nespravedlivé právo nepovažuje za právo,  podle mého názoru odporuje 

historické  zkušenosti,  kde  platilo  právo  dlouhá  staletí  rozvinuté,  a přesto  do  značné  míry 

nespravedlivé  (a to  i očima  tehdejší morálky).  Radbruchova  formule,  podle  níž  soudce  dá 

přednost morálce před extrémně nespravedlivým právem, které případně ani  právem není,  je 

projevem  důsledků  ideje  právního  státu,  který  je  etickým  –  z mého  pohledu  legitimním  – 

konceptem přejatým do některých moderních právních řádů. Tento koncept se z právní teorie 

dostal jako nepsaná zásada do některých právních řádů působením právních autorit.

Radbruchova formule z pozitivistického hlediska není nic jiného než obsahová složka, 

kterou může ten který právní systém přijmout v důsledku zvyku či rozhodnutí autority,22 přičemž 

spor o obsah právního systému se již odehrává v rovině právní vědy (modelování konkrétního 

právního  systému).  Podle  Holländera  se  demokratické  právní  systémy  vyznačují  tím,  že 

akceptují „morální minimum“ právního řádu, tedy aplikaci základních principů „demokratického 

právního  státu“  na  zločiny  proti  lidskosti  i retroaktivně.  Charakteristiku  moderního 

demokratického právního státu však nelze přenášet do pojmových znaků právního systému. Tím 

bychom uměle popírali status práva u okupovaných států,  kolonií,  nedemokratických a jiných 

19 Srovnej  též  RADBRUCH,  Gustav.  Gesetzliches  Unrecht  und  übergesetzliches  Recht (orig.  Süddeutsche 

Juristenzeitung 1 (1946) Nr. 5, s. 105–108). In:  Gesamtausgabe Radbruch (Hrsg. A. Kaufmann), Heidelberg 

1990, Band 3, s. 83–93 (česky in: HANUŠ, Libor.  Gustav Radbruch – o napětí mezi spravedlností a právní 

jistotou. Právní rozhledy. 2009, č. 16, s. 584).

20 Viz podrobnou diskusi v SOBEK, Tomáš.  Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV 

ČR, 2011, např. s. 366.

21 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení, s. 538.

22 Srovnej k tomu HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk 2012, s. 25 a násl.
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vnucených  systémů,  které  občany  jistě  nemusely  být vnímány  jako  legitimní,  nicméně byly 

historicky ustálené a bezpochyby fungující. Pojmový znak legitimity či morálky by vyžadoval 

v každém jednotlivém případě zkoumání nejen formálního a faktického působení práva, ale také 

sdílenou obecnou představu dané společnosti o spravedlnosti. Ve výsledku bychom akorát museli 

pro právní systém hledat jiné jméno, což už však dnes řešíme právě pojmem legitimity.

Není pochyb o tom, že v rámci soudcovské argumentace a judikatury se do práva v rámci 

procesu dotváření  práva  může dostat  nová norma,23 přičemž nemusí  tak být  jen po převzetí 

morálně  podpořeného  principu  jako  u Radbruchovy  formule,24 nýbrž  v důsledku  libovolných 

zájmů právních autorit (včetně třeba i osobního zájmu či korupce). Ostatně již Pospíšil mapuje 

na případu Kapauků podplacená rozhodnutí  pohlavára kmene.25 Jak již bylo řečeno, každého 

člověka, a tedy i soudce, ovlivňuje více normativních systémů26 a dalších vlivů čili nelze se divit 

tomu, že v některém případě rozhodne třeba i v rozporu s právním řádem. Je věcí právního řádu 

(včetně  např.  procesu  odvolání,  dovolání,  stížností  apod.),  jaké  důsledky  takové  rozhodnutí 

s mimoprávními pohnutkami bude mít. Historie se na pohnutku neptá, a tak se i takové výsledné 

rozhodnutí může promítnout do práva jako precedens.

2.2.3  Nutné atributy právního systému

Nyní  nastal  čas  právo  vymezit  od  dalších  normativních  systémů  s hodnotovým 

významem, jako jsou morálka, náboženství či jiné podobné společenské normativní systémy.27

Jedním ze základních autorů, ze kterých vycházím a kterého jsem si vybral, protože je 

nejbližší mému vlastnímu pojetí práva, je právní antropolog Leopold Pospíšil. Pospíšilovu práci 

jsem si vybral s ohledem na jeho praktické zkušenosti, které jsou obzvláště cenné pro realistické 

vymezení práva. Pospíšil ve své práci rekapituluje  různé přístupy k definování pojmu práva,28 

včetně  snah  o vymezení  práva  z abstraktních  principů  (tento  přístup  je  vyvrácen  bohatou 

kazuistickou historií práva v mnohých kulturách), živého práva vyabstrahovaného ze skutečného 

23 Např. WEINBERGER, Ota. Norma a  instituce, s. 208.

24 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva, s. 29.

25 POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 50.

26 FIKENTSCHER, Wolfgang. Law and Anthropology, s. 135, nazývá takovou situaci konfliktem mezi fóry.

27 GERLOCH, Aleš. Teorie práva, s. 30.

28 POSPÍŠIL,  Leopold.  Etnologie  práva. Srovnej  také  POSPÍŠIL,  Leopold.  The  Nature  of  Law.  Section  of  

Anthropology. Transactions of the New York Academy of Sciences, 1956, 18 (8 Series II), s. 752.
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chování  adresátů29 (Eugen Ehrlich)  a konečně práva  vyabstrahovaného z právních  rozhodnutí 

(Oliver W. Holmes).

Pospíšil  vychází  z toho,  že  největší  analytickou  hodnotu  má  vymezení  práva  pomocí 

pojmových znaků,  což také podle něho reálně koreluje  s funkcí  práva jako systému sociální 

kontroly.30 Pospíšil  vychází  z vlastního  antropologického  zkoumání  kultur  v různém  stupni 

vývoje  a na  základě  toho  dochází  k vlastní  pracovní  definici,  že  právo  jsou  principy 

vyabstrahované  z právních  rozhodnutích.  Právními  rozhodnutími  jsou  podle  něho  taková 

rozhodnutí,  která  mají  čtyři  základní  nutné  atributy:31 jsou  vydána  autoritami,  jsou  vydána 

s úmyslem obecné použitelnosti do budoucna na podobné případy, předvídají závazky stanovené 

autoritami  za  porušení  práva  za  účelem nápravy  situace  mezi  stranami  sporu  (na  rozdíl  od 

náboženských deliktů) a předvídají sankce.

Oproti tomu Fikentscher dva prvky Pospíšilova vymezení práva rozporuje, a to právní 

autority  a závazky,  a nabízí  vlastní  definici,  podle  které  je  právem  z hlediska  antropologie 

autorizující  a sankcionující  systém  mětí,  který  se  zakládá  na  systémovém  uplatnění  hodnot 

a metod v určitém čase.32

Tyto  atributy  a úvahy  dalších  teoretiků  práva  jsou  mi  inspirací  k tomu,  abych  nabídl 

vlastní a mírně odlišné vymezení pojmu právního systému za účelem modelování práva, které 

bude prakticky použitelné, realistické, šířeji aplikovatelné a neetnocentrické.

Mluvím-li v následující části o normativním systému, respektuji bohatou vnitřní strukturu 

takového  systému,  tedy  jeho  různé  roviny  zákonného  práva,  judikatury  a praktické  aplikace 

práva včetně důsledků, které se s nimi pojí. Je-li totiž účelem vymezení praktická použitelnost 

pro modelování  a užitečnost  pro adresáta  norem, musí  být všechny uvedené prvky v modelu 

práva zohledněny na úrovni komplexity adekvátní pro vytyčený účel.

29 POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 28.

30 POSPÍŠIL,  Leopold.  Etnologie  práva,  s.  19.  Ovšem v analytickém vymezení  pojmu práva  není  a z důvodu 

mnohosti  účelů  ani  nemůže  být  mezi  vědci  jednota,  proto  je  každé  takové  vymezení  jen  jedním z mnoha 

možných.

31 POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 36–56. Anthropology of Law, s. 37 a násl.

32 FIKENTSCHER, Wolfgang. Law and Anthropology: Outlines, Issues, and Suggestions, s. 67.
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2.2.4  Vymezení pojmu právního systému pro účely modelování práva

Právní systém je normativní systém33 určité společnosti,34 který je fundamentální v tom 

smyslu,  že po dobu svého trvání  reguluje  život  dané  společnosti  v širokém rozsahu,35 a dále 

splňuje dva pojmové znaky:

1. tvrzení legitimity právního systému k sociální kontrole v této společnosti,36,37

2. tvrzení obecné vynutitelnosti předepsaným postupem, který právní systém předvídá.38

* * *

33 Mluvíme-li o normativním systému, zkoumá se v něm otázka, co má jak být. Nevyžaduje se nutně obsah práva 

vyjadřovat pomocí  abstraktních pravidel,  neboť taková definice by nepokryla ani  kmenové kultury,  ale  ani  

dnešní způsob práce s kvaziprecedenty v judikatuře.  Normativní systém chápu v určité historické kontinuitě. 

Normativní  systém  může  zahrnovat  například  i právní  principy,  srov.  KÜHN,  Zdeněk.  Aplikace  práva  ve  

složitých  případech.  K roli  právních  principů  v judikatuře. Praha:  Karolinum,  2002,  s. 66.  Srovnej  také 

vymezení  „právních  pravidel“  jako  principů  vyabstrahovaných  z rozhodnutí  právních  autorit  v POSPÍŠIL, 

Leopold. Anthropology of Law, s. 342.

34 Pojem společnosti zde pojímám intuitivně, jako instituci popisovanou společenskými vědami, neboť její přesné 

vymezení je nad rámec tohoto článku. V každém případě se však nejedná o malé skupiny, kde fungují osobní 

vazby (nejde tak typicky ani o obchodní společnost upravenou zákonem o obchodních korporacích). Společností 

je třeba rozumět i rozsáhlou skupinu lidí, kterou spojuje společný zájem a lidé k ní cítí sounáležitost. Pospíšil 

v Etnologii práva, s. 41, cituje La Vinea, který mluví o největší rozhodováníschopné jednotce. Existence aspoň 

jedné  společnosti  je  podmínka  nutná,  není  však  vyloučeno,  aby  byl  jeden  právní  systém  převzat  do  jiné 

společnosti  (např.  recepce  římského  práva  ve  středověku).  Společnost  je  vnitřně  diferencovaná  na  různé 

podskupiny,  například  Češi  a Němci,  kteří  se  na  území  českých  zemí  řídili  před  první  světovou  válkou 

rakouským právem, ovšem před tím ve středověku se každá tato skupina společně žijící na daném území řídila 

dle  principu  personality  vlastním  právním  systémem.  Naše  vymezení  tedy  nijak  nezakazuje,  aby  v jedné 

společnosti působilo více konkurujících si právních systémů.

35 S fundamentálností je spojen také požadavek na určitou míru komplexnosti právního systému, který typicky 

vyúsťuje v metanormy či slovy Harta sekundární normy.

36 RAZ, Joseph. Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason. OUP Oxford, 

2009,  s.  111,  a také  dále  BERTEA,  Stefano.  The Normative  Claim of  Law. Bloomsbury  Publishing,  2009; 

SPECTOR, Horacio. A Pragmatic Reconstruction of Law’s Claim to Authority: Law’s Claim to Authority. Ratio 

Juris. 2019, 32, s. 21–48, který považuje za původní zdroj této teze úvahy Maxe Webera o státě, a další tam 

citované zdroje.

37 Tvrzení legitimity vychází podle společenského uspořádání např. z vůle autority (např. císaře a jeho aparátu, 

okupující  mocnosti  anebo  většinového  rozhodnutí  těch,  kdo  normy  přijímají,  např.  demokratických 

shromáždění), přeneseně též ze společnosti samotné anebo z boží vůle, čímž se právo odlišuje od technických 

norem a herních pravidel. Legitimita je často vyjádřena implicitně (např. použitím slov jako „zákon“).
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Toto  vymezení  nabízím  k možným  úpravám  a zpřesněním,  pokud  vyjde  najevo,  že 

některý typický právní systém nepokrývá nebo pokud naopak pokrývá normativní systémy, které 

za právní v realitě nepovažujeme.

Zjednodušeně  řečeno  můžeme  mluvit  o právním  systému  tehdy,  pokud  v určité 

společnosti (např. státě, organizaci, společenství států, kmeni) existuje fundamentální normativní 

systém,  který  o sobě  tvrdí,  že  má  nástroje  na  vynucení  svých  příkazů  a současně  disponuje 

odpovědí  na  otázku  adresáta  norem,  z čí  moci  se  mu  příkazy  udělují  či  proč  si  nárokují 

legitimitu. V obou dvou případech jde současně o dva pádné faktické argumenty, proč má člověk 

právo vůbec dodržovat, jak bylo vyloženo v úvodní části této kapitoly.

Domnívám se,  že při  vymezení pojmu práva je nutné nejprve vyjít  z pojmu právního 

systému, nikoliv naopak.39 Právní systém má blízko ohnisku právního řádu, jak o něm mluví 

Kelsen.40 Ohnisko není jen abstraktním konceptem, nýbrž i vhodně vystihuje skutečné fungování 

a setrvačnost  právních  systémů  ve  společnosti.  Kelsen  ohnisko  právního  systému  nazývá 

grundnormou, v praxi jde o novou ústavu, recepční zákony zachovávající kontinuitu nebo akty, 

kterými si  nový ústavodárce osobuje moc.  Právní  systém počíná tím,  že v určité  společnosti 

vzniká právo a začne se uplatňovat, zpravidla ku pomoci nové vládě. Podstatné je, že základní 

38 Tvrzením obecné vynutitelnosti se právo  odlišuje od dobrých mravů, poctivého obchodního styku, slušného 

chování a jiných podobných morálních pravidel, jejichž normy však mohou být přetaveny do zvykového práva, 

pokud předvídají postup vynucování, např. u stařešiny v případě původních kmenů. Tím netvrdím, že právní řád 

nemůže obsahovat  nevynutitelné normy (leges  imperfectae),  ale  právní  systém  jako celek si  vymahatelnost 

nárokuje.

39 Rád bych zdůraznil, že právním systémem zde nerozumíme právní kulturu, jak se často promiscue tento pojem 

používá. (Zařaditelnost určitého právního systému pod určitou právní kulturu a tzv. smíšené právní systémy zde 

vůbec nezkoumáme.) K vymezení pojmu právního systému srovnej také RAZ, Joseph. The Concept of a Legal 

System. Oxford: Clarendon Press, 1970. Pojem „systém“ je třeba chápat poměrně volně, může být relativně 

jednoduchý jako v kmenových společnostech, nebo může být v menší či větší míře diferencován v jednotlivých 

segmentech společnosti, srovnej diskusi v GRIFFITHS, John. What is legal pluralism?  The  Journal of  Legal  

Pluralism and  Unofficial  Law,  1986,  18.24,  s.  12.  Úroveň  právního  systému a práva  (zákonů)  odlišuje  na 

základě historického exkurzu i POSPÍŠIL, Leopold. Anthropology of Law, s. 128 a násl. Ovšem citované zdroje 

typicky uvažují spíše právo než právní systém jako historickou kontinuitu, přičemž mnou stanovený požadavek, 

že právní systém si nárokuje legitimitu, je volnější než vztáhnout totéž k právu nebo jeho jednotlivým normám. 

GRIFFITHS, John.  What is  Legal  Pluralism,  s. 38, mluví v případě právního systému o samoregulaci semi-

-autonomního sociálního pole.  Srovnej též MOORE, Sally  Falk.  The Semi-Autonomous Social  Field as  an 

Appropriate Subject of Study. Law & Society Review, vol. 7, no. 4 (Summer, 1973), s. 719–746.

40 KELSEN, Hans. Ryzí nauka právní. Metoda a základní pojmy. Praha: Orbis, 1933.
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prvky tvrzení vynutitelnosti a legitimity se vztahují nikoliv k jednotlivé normě nebo právnímu 

řádu, ale k právnímu systému jako celku.

Oproti  dosavadním  teoretickým  pojednáním,  která  pojem  práva  pojí  s požadavkem 

vynutitelnosti,  případně ho podmiňují  legitimitou,  má podle mého názoru charakter práva už 

i normativní systém, který jen tvrdí dva výše zmíněné atributy. Pocit závazku nastává u člověka 

typicky tehdy, pokud se s mocenským systémem, jehož je právní systém součástí, aspoň částečně 

ztotožňuje.  Z toho  vyplývá,  že  jde  o častý,  avšak  nikoliv  pojmově  nezbytný  znak  právního 

systému.41

Právní  systém  každopádně  vzniká  fakticky, např.  tím,  že  ve  společnosti  začnou 

společenské autority  tvrdit,  že určité zvyky jsou právo, případně nařízením okupačního nebo 

revolučního  řádu.  Lze  hovořit  o vzniku  právního  systému  zdola  a shora,  tedy  ze  zvyku  či 

rozhodnutím autority.42 Následně může vzniknout konflikt o faktické prosazení tohoto právního 

systému.  Právní  systém  vzniká  typicky  současně  s politickým  či  politicko-mocenským 

systémem.  Základní  parametry  vznikajícího  právního  systému jsou  tedy  dány  mimoprávně 

v důsledku situace ve společnosti.

Někdy také může být sporné, kdy vzniká nový právní systém a kdy jde pouze o změnu 

existujícího právního systému.43 Od této otázky je třeba odlišit otázku diskontinuity v obsahu 

práva, která může být výrazná, čímž se právní systém vyvíjí, aniž by ovšem vznikal nový právní 

systém. Současně může být zachován právní systém za současné změny politického systému, 

např. v Československu v letech 1948 a 1989.

Právo  může  pochopitelně  existovat  také  do  značné  míry  nezávisle  na  státu. 

Z ideologických, kulturních či  historických  důvodů se často považují za právní normy pouze 

41 Srovnej shodně POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 18.

42 FIKENTCHER, Wolfgang.  Law and Anthropology, s. 133; POSPÍŠIL, Leopold.  Anthropology of Law, s. 193 

a násl.

43 Obecně lze vycházet z kritérií mocenských a faktických, neboť ta jsou pro vznik právního systému rozhodná. 

Nový  právní  systém  vzniká,  pokud  je  faktickými  prostředky  nahrazen  právní  systém  předcházející,  např.  

v revoluci 1918, kdy Československo popřelo rakousko-uherské ústavní zákony (platné typicky v Předlitavsku) 

a začalo se řídit recepční normou a dalšími zákony Národního výboru československého. Specifickou otázkou je 

vznik  nových  právních  systémů  totalitních,  které  sice  měly  fasádní  demokratické  ústavy,  ale  v praxi  byly 

pramenem práva usnesení orgánů komunistické strany. Tuto situaci lze podle mého názoru nejvýstižněji popsat 

jako kolizi  právních  systémů,  formálního  kontinuálního  a neformálního  převratového,  které  spolu  soupeří 

a doplňují se (viz dále). Nejde o záležitost výlučně novověkou, určité paralelní či fasádní působení můžeme 

posuzovat již v římském období principátu s paralelními republikánskými institucemi.
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takové normy, které vynucuje stát, jsou to tedy normy státního práva.44 Mohu se však také stát 

členem spolku, třeba i mezinárodního, který má vlastní donucovací mechanismy, v nichž typicky 

nespoléhá  na státní  donucení  (např.  církve,  sportovní  asociace,  mezinárodní  politická hnutí), 

a tedy  má  vlastní  právo,  pokud  má  spolek  členstvo  natolik  četné  a jeho  aktivita  je  natolik 

rozličná,  že  členstvo  tvoří  vlastní  společnost.  Právní  pluralismus  se  vymezuje  proti 

zjednodušování právního systému pouze na státní právo, díky čemuž vystihuje širší okruh jevů 

obdobné podstaty. Díky vazbě na široký společenskovědní pojem „společnosti“ je mnou podané 

vymezení právního systému slučitelné s právním pluralismem.

Jak bylo nastíněno v úvodu, analyticky výstižné vymezení pojmu právního systému by 

mělo vést k tomu, že pod právní systém zahrne takové případy, které se tradičně pod právní 

systém podřazují, a naopak.

Testovací případy:

1. Rodina není právní systém. Omezení na „společnost“ nám přirozeně vyloučí pravidla 

v rodině,  vztahu a v jiné  společenské  skupině,  která  upřednostňuje  úzké  osobní  vazby a není 

společností. Někteří autoři tvrdí opak45, a to vesměs kvůli zmatení normativního systému a práva. 

V rodinách  obecně  žádný  právní systém  neexistuje  a bylo  by  v rozporu  s požadavkem  na 

realističnost  modelu uvažovat  o systému rodinných vztahů jako o právním systému.  Je právě 

přidanou  hodnotou  práva,  že  dokáže  nahradit  bezprostřední  vztahy  a pravidla,  která  platí 

v úzkých skupinách definovaných biologickou blízkostí, právem, které reguluje společnost jako 

mnohem širší skupinu.

2.  Starověké  a kmenové  kultury  měly  právní  systém. Mezi  jeden  z nejstarších 

právních systémů patří ten, který byl založen babylónským Chammurapiho zákoníkem, který ho 

přikázal dodržovat a předepsal systém sankcí. Starověká společnost egyptská, v jejímž čele stál 

faraon, měla právní systém odvozující svou legitimitu z titulu toho, že faraón byl bůh, přičemž 

dodržení práva se vynucovalo. Židovský národ, který byl vyveden z egyptského zajetí, měl svoje 

krále, proroky, rabíny a soudce. Za porušení některých příkazů hrozil ukamenováním ostatními 

44 Státním právem máme na mysli právo produkované státem, tedy společností, která má své svrchované území 

a organizace.  Viz dále např.  RÖHL, Klaus F.  – RÖHL, Hans Christian.  Allgemeine Rechtslehre.  München: 

Vahlen, 2008; GRIFFITHS, John, a další autoři píšící o právním pluralismu. Příklad popisu sociální kontroly 

s upozaděnou rolí práva viz ELLICKSON, Robert. Order without Law, který se nicméně tamtéž (s. 137) kloní 

ke klasickému rozlišení na právo jako produkt vlády na určitém území, na organizační pravidla jako produkt 

organizace a normy jako produkt působení sociálních sil.

45 Srovnej odchylně Santosovo uvažování v článku TAMANHA, Brian Z. A Non-Essentialist Version of Legal 

Pluralism. Journal of Law and Society. 2000, 27 (2), s. 302.
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příslušníky společnosti; v rámci celého systému jsou některé normy spíše náboženské, jiné mají 

povahu právní.46 Ve všech těchto případech šlo o právní systémy. Právo se rozvíjelo tak, jak se 

během  historie  rozvíjela  společnost,  aby  řešilo  její  aktuální  poměry,  především  s cílem 

minimalizovat ztráty ze sporů, zvyšovat jistotu a dobré vztahy a zachovat spravedlivě dosažené 

postavení, zejména postavení vládnoucí skupiny. Mezi základní otázky tehdejšího práva patřilo 

nástupnictví (ať už vládnoucí dynastie či posloupnost majetku) a rodinné otázky. Již jsem se také 

zmiňoval  o pracích  Leopolda  Pospíšila,  který  podrobně  mapoval  některé  právní  systémy 

původních kultur, např. Kapauků.

3. Přirozené právo je právní systém. Přirozené právo je právní systém, který obsahuje 

podle  Harta  „minimum“  vyžadované  pro  přežití  společnosti.47 Jde  v podstatě  o argument 

vycházející  z evolučního argumentu,  že systémy neobsahující  Hartovo minimum by vymřely. 

Argumentace  zánikem (bez  ohledu  na  její  pravdivost)  je  bezpochyby  dostatečným  tvrzením 

legitimity právního systému. Maxima přirozeného práva umožňující nositeli přirozeného práva 

ho vykonávat a po právu si ho bránit postačuje k naplnění tvrzení vynutitelnosti způsobem, který 

přirozené právo předvídá. Vymahatelnost přirozeného práva posiluje ochota společnosti porušení 

a nevymáhání norem trestat, typicky s vidinou posílení vlastní prestiže či jiné výhody.48 Proto 

pokud je přirozené právo chápáno v těchto kvalitách, lze ho řadit mezi právní systémy.

4.  Konkurující  si  právní  systémy.  V další  části  práce  se  věnuji  problému  kolize 

právních systémů, kdy dva právní systémy soupeří o to, který se prosadí v určité společnosti, 

tedy v situaci nazývané právní pluralismus.49 Také v tomto případě díky požadavku na  tvrzení 

vynutitelnosti  a legitimity  umožňuje  výše uvedené vymezení  vhodně zachytit  sporné  situace, 

např.  souběžnou  existenci  právního  systému  původního  a okupačního,  aniž  bychom 

zpochybňovali, že některý z nich vůbec není právním systémem.50

5. Církevní právo ve smyslu práva určité církve51 tvoří právní systém, pokud upravuje 

širokou  paletu  jednání  věřících  v každodenním  životě  a předvídá  mechanismy  vynucování. 

Ostatně by bylo zjevnou historickou chybou tvrdit, že existuje pouze právo dané státem, protože 

představa státu v současném pojetí se v plné míře uplatňuje až v novověku. Tím bychom popřeli 

46 TRETERA, JIŘÍ R. Právní dějiny starověkého Izraele. Dostupné na: http://spcp.prf.cuni.cz/vyuka/izrael.htm. 

47 HART, Herbert L. A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1994. 2. vyd., s. 193 a násl.

48 AXELROD, Robert. An Evolutionary Approach to Norms.

49 GRIFFITHS, John. What is legal pluralism, s. 38.

50 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení, s. 366.

51 Nikoliv tedy část státního práva upravující činnost církví (tzv. konfesní právo).
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požadavek  realističnosti.  Církevní  právo,  například  kanonické  právo  katolické  církve,  se  od 

ryzího náboženství odlišuje tím, že příslušné společenství tvrdí, že pravidla církevního práva 

jsou vynutitelná postupem, který církevní právo samo upravuje. Takže například církevní právo 

umožňuje zpochybnit manželství, v extrémních případech hrozí církev exkomunikací. Církevní 

právo nepochybně nahrazovalo státní  právo v časech úpadku států,  pokud šlo o společenství, 

která se značně překrývala se společenstvím církve.52 Na příkladu kanonického práva vidíme, že 

může jít o svébytný právní systém a podobně bychom mohli argumentovat i u jiných společností. 

Atribut  společnosti  tak  umožňuje  podřadit  pod  právní  systémy i vnitřní  normativní  systémy 

určitých mezinárodních organizací a církví.

6.  Hraničním  případem  je  sicilská  mafie.  Mafie  v tomto  klasickém  slova  smyslu 

vycházela  z požadavku  nezávislosti  na  státní  moci  –  typicky  spojené  s okupující  mocností 

(omerta).  Sicilská  mafie  byla  (je)  rozsáhlá  organizace  s organizační  strukturou  a sociálními 

institucemi pro řešení sporů. Zejména pro mafii platí významné pravidlo povinnosti mlčenlivosti 

a vynutitelnosti  podle  zákona  odvety  (vendety).  Právě  příslib  vymahatelnosti  ji  odlišuje  od 

pouhého  společenského  úzu.  Mafiánské  normy  chování  nelze  z komparativního hlediska 

považovat za příliš rozvinuté; obsahují typicky pouze několik pravidel (např. desatero) a jsou 

v zásadě srovnatelné vývojovou fází  tradičních kmenových společností.  Mafie navazovala na 

předchozí systémy, které vycházely ze  zákona krevní msty jako aktu odvety mezi rodinami či 

klany, který byl až v průběhu věků postupně nahrazen peněžitou náhradou za život (wergeldem). 

Pospíšil odvetu ani nepovažuje za projev práva, nýbrž za jeho antitezi.53 Stejně tak Raz uvádí, že 

instrukce  osob vykonávajících pouhou moc nelze  považovat  za  právo.54 Limitujícím znakem 

52 Náboženské texty nesly označení „zákon“ a vedle náboženských rituálů obsahovaly i náboženské právní normy. 

Ostatně původní lidská společenství byla založena na theokracii, a tedy stát a náboženství šlo jen těžko oddělit. 

Náboženské právní normy (v tóře/bibli, koránu či hinduistických textech) přikazovaly široké společnosti určitý 

způsob chování a hrozily sankcemi. Tak například v 5. knize Mojžíšově 22,20 se přikazuje potrestat ženu, která 

se  vdá a není  panna,  stěžuje-li  si  její  manžel:  „Jestliže (…) u té  dívky nebylo shledáno,  že  je  panna,  tedy 

vyvedou dívku ke  vchodu do domu jejího otce,  mužové jejího města  ji  ukamenují  a zemře,  neboť tím,  že 

smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti.“ Proto je při posuzování určitého normativního 

systému potřeba brát  jeho zamýšlené působení ve společnosti. Zatímco historicky mohlo takové ustanovení 

skutečně fungovat jako právo, postupně se jeho normativní síla oslabovala a v rámci systému se vytvořily jiné 

převládající  normy. Z biblického textu se pak stalo spíše svědectví  o historických společenských poměrech. 

Charakter a kontinuita právního systému se musí zkoumat individuálně.

53 POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 20, nicméně opačně v Anthropology of Law, op. cit, s. 344.

54 RAZ, Joseph. Between authority and interpretation: On the theory of law and practical reason, s. 128.
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v případě  mafie  bude  patrně  charakter  fundamentálnosti  práva,  protože  kromě  několika 

citovaných zásad a základních pravidel je mafie postavena spíše na operativních mocenských 

příkazech než na normování společenského života.

7. Decentralizovaná platforma pro smart kontrakty. Novodobým příkladem smlouvy, 

která nemusí být zasazena do žádného klasického právního systému, je tzv.  smart contract.55 

Smart  contract  je  počítačový  kód,  který  zachycuje  podmínky  smlouvy,  je  zaznamenán 

v blockchainu a strojově se neustále spouští v cloudu. Jistě není třeba pochybovat o tom, že jde 

podle povahy věci o smlouvu, kterou vzniká právní vztah ve výše uvedeném obecném smyslu. 

Právní  nauka  zkoumá,  zda  je  tento  právní  vztah  podřaditelný  pod  určitý  právní  systém 

(a v případě českého práva dospívá k odpovědi, že jde o platné právní jednání). Nicméně otázka 

není až tak podstatná, protože smart contract se prakticky jistě vykoná sám a není třeba jeho 

nuceného výkonu. O systému pro smart kontrakty můžeme říci, že jde o právní systém z pohledu 

naší definice,56 neboť tvrdí vynutitelnost z povahy samotné konstrukce a tvrdí i legitimitu, neboť 

strany  vstupují  na  tento  systém  dobrovolně  a podřizují  se  jeho  společným  pravidlům. 

Společností,  ve které tento právní systém funguje,  je skupina uživatelů dané platformy, kteří 

spolu tímto způsobem obchodují. Pokud je rozsah činnosti dostatečně široký, nejde například jen 

o obchodování s měnou, lze mluvit i o splnění znaku fundamentálnosti.

Lze  shrnout,  že  navrhované  vymezení  pojmu  právního  systému  běžným  příkladům 

vyhovuje.

Nyní bych doplnil několik poznámek k atributům, které si právo nárokuje.

2.2.5  Legitimita práva

Již jsem vyložil výše svou tezi, že právo vyžaduje aspoň tvrzení legitimity. Právo je totiž 

soubor příkazů a příkaz musí být míněn jako  vážné vyjádření požadavku na legitimní sociální  

kontrolu,  například  jako  projev  vůle  jednotlivce  (vladaře,  který  je  z Boží  milosti  pověřen 

rozhodovat,  diktátora,  který  si  společnost  podmanil),  privilegované  skupiny  osob  (většiny 

zákonodárného  sboru,  který  je  lidmi  zvolen  a vykonává  jejich  vůli  na  základě  fikce 

55 ZÁBRANSKÝ,  Adam.  Právní  aspekty  smart  kontraktů. Studentská  vědecká  odborná  činnost.  Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta.  2017; KRUPIČKOVÁ, Petra.  Smart contract  – revoluce v smluvním právu 21.  

století? Revue  pro  právo  a technologie.  [Online].  2017,  č.  15,  s.  19–31.  [cit.  2018-08-17].  Dostupné  na: 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/6647

56 Jádrem  tohoto  právního  systému  není  autoritativní  právo,  nýbrž  pouze  základní  podmínky  potřebné  pro 

kontraktaci.
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reprezentace),  které  vydávají  zákony,  anebo  ustálené  právo  vzniklé  z obyčejů  soustavnou 

aplikací, a to podle charakteru daného právního řádu.

Realistický  a prakticky  užitečný  pojem  právního  systému  však  nemůže  podle  mého 

názoru nutně vyžadovat uznání ani legitimitu, protože na tu má ve společnosti  každý člověk 

vlastní  názor,  a to  přesto,  že  výše  uvedené  vymezení  pojmu  právního  systému s legitimitou 

v rovině  tvrzení  pracuje.  Analyticky  vhodná  definice  má  umožňovat  i analýzu  nelegitimních 

právních  systémů.57 Podmiňovat  právní  systém  legitimitou  samotnou  by  však  vyvolalo 

nekonečnou  diskusi  o legitimitě,  jejíž  jádro  však  leží  úplně  někde  jinde  než  v existenci 

a důsledcích práva.58 Navíc existuje několik různých rovin vymezení pojmu legitimity a jejich 

podrobný přehled přesahuje možnosti této práce.

2.2.6  Vynutitelnost práva

Uvedené vymezení má praktické důsledky i pro tuzemské právo. Absence vynutitelnosti 

totiž sama o sobě neznamená, že právní systém zaniká. Tak například obsazení Československa 

jistě  vedlo  k tomu,  že právo se stalo  nevymahatelným,  nicméně nebylo  možné tvrdit,  že  by 

z tohoto  důvodu  přestalo  jít  o právní  systém.59 Tento  právní  systém  nadále  tvrdil  svou 

vynutitelnost a toto tvrzení nabylo vážnosti zdůrazňováním ze strany exilové vlády a bylo také 

potvrzeno kontinuitou po osvobození republiky (ratihabicí ústavním zákonem č. 57/1946 Sb., 

kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky).

Tím, že se právní systém stane nevynutitelným, může přestat ve společnosti působit, ale 

nepřestane jít pojmově o právní systém. Jistě nelze pochybovat o tom, že antické římské právo si 

dnes  již  nečiní  nároky  na  vynutitelnost,  v dané  době  však  šlo  o vzorový  příklad  právního 

systému a i dnes musí studenti na právnických fakultách analyzovat případy z hlediska římského 

práva.  Římské  právo  řadíme  mezi  zaniklé  právní  systémy.  Jeho  působení  se  promítá  do 

pozdějších právních systémů a jeho aplikace se modeluje zpětně.

57 Srovnej shodně SHAPIRO, Scott J. Legality. Cambridge (USA, MA); London: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 2011, s. 16.

58 Srovnej diskusi, která se táhne knihou SOBEK, Tomáš. Právní myšlení.

59 Srovnej podobný závěr POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 30.
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2.2.7  Relace mezi právními systémy a právním vztahem

Podobně  jako  jsme  viděli  u problému  morálky  v právu,  právní  systémy bez  dalšího 

nerespektují autonomii  a svobodu  člověka.  To  je  obsahová  maxima  specifická  pro  západní 

civilizační  okruh,  která  není  samozřejmá,  ale  muselo  se  o ni  stovky  let  bojovat.  Už  pouhá 

praktická nemožnost ekonomicky efektivní regulace celé společnosti však typicky vede k tomu, 

že  právní  systémy  prostor  pro  autonomní  jednání  zohledňují  a chrání.  Pokud  ne,  tak  se 

autonomní  chování  prosazuje  fakticky,  protože  takové  právo  vykonává  sociální  kontrolu 

neefektivně.

Není pochybností o tom, že vedle veřejného práva, jehož prapůvodcem byla mimo jiné 

vůle vládnoucí skupiny osob a její  snaha uchovat si moc, se autonomně vyvíjelo i soukromé 

právo,  jehož  prapůvodcem byla  směna  zboží  a obchod.  Z ekonomického  hlediska  soukromé 

právo přispívá k efektivitě směny a dělby práce.

Právní vztah se vyznačuje tím, že si strany vztahu osobují určení práv a povinností mezi 

sebou,  a to  vzhledem  k určité  záležitosti  ve  společnosti.  Například  si  na  dočasnou  dobu 

dohodnou povinnost odevzdávat díl obilí výměnou za svěření pozemku k obhospodařování.

Právní vztah mezi dvěma lidmi nezakládá sám o sobě nový autonomní právní systém, a to 

už proto, že nezahrnuje tvrzení legitimity vzhledem k celé společnosti, nýbrž pouze vzhledem 

k těmto dvěma jednotlivcům. Tvrzení legitimity se opírá o souhlas stran. Za porušení si aspoň 

implicitně hrozí sankcemi, např. uznávanou povinností nápravy práva, tedy uvedení v předchozí 

stav  před  porušením  pravidel  vyplývajících  z právního  vztahu  nebo  odčiněním  vzniklého 

porušení.  Jde  o soukromoprávní  vynutitelnost,  jejímž  základem  je  svépomoc.  Na  vymezení 

právního vztahu se lze tedy dívat tak, že se u něho lokálně replikují pojmové znaky vymezení 

právního systému.

To platí šířeji, například i pro otázku rodinných vztahů. Dohodne-li se matka se synem, že 

vynese odpadky, syn pak místo toho hraje na počítači a matka mu dá „zaracha“, nepůjde o právní 

vztah, byť jsou splněny znaky tvrzení legitimity i vykonatelnosti, ale „jen“ o klasickou výchovu, 

která kvůli své bezprostřednosti a absenci celospolečenské působnosti postrádá povahu práva. 

Tím není ovšem vyloučeno, aby právo upravovalo v základní úrovni i vztahy v rodině, nicméně 

je zřejmé, že se ocitáme ve sporné oblasti.

Relace  mezi  konkrétním  právním  systémem  a konkrétním  právním  vztahem není 

v nejširší obecnosti nijak předurčena. Typické formální právní vztahy jsou zasazeny do právního 

řádu určitého právního systému, například smlouva se výslovně dovolává určitého ustanovení 
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zákona určité země (což ještě neznamená, že ji ten právní řád uzná za platnou). Ale právní vztahy 

také nemusí být zasazeny do žádného právního systému – pak mohou být v rovině přirozeného 

práva – nebo naopak mohou být uznávány více právními systémy, případně jejich kolizními 

normami.

Je zcela na daném právním systému, zda určitému právnímu vztahu poskytne ochranu 

(vynutitelnost) či nikoliv – podle toho se mluví o platnosti či neplatnosti právního jednání, a to 

vždy vzhledem k danému právnímu systému.60 Pokud vznikne nejasnost ohledně vynutitelnosti 

či existence právního vztahu, zvyšuje podřazení pod určitý právní řád právní jistotu.

2.3  Model rozvinutého právního řádu

V předchozí  části  jsem pracovně vymezil  pojem právního systému a právních  vztahů. 

V této  části  pojem  právního  systému  využiju  k vymezení  pojmu  práva, modelování  práva 

a konečně  několika  poznámkám  k metanormám čili  normám,  které  upravují  právo  samotné. 

Právě  na  jejich  popisu  lze  testovat  praktickou  použitelnost  vymezeného  pojmu  právního 

systému.

2.3.1  Vymezení práva a právního řádu

Právem (v objektivním a materiálním smyslu)  v této práci  nazývám normativní obsah 

právního  systému  v určitém  okamžiku.  Specifickým  druhem práva  je  právní  řád,  který  se 

vyznačuje  tím,  že  je  formulován  pomocí  abstraktních  pravidel,  tedy  základem  práva  jsou 

interpretované právní předpisy nebo jiné soupisy či prameny práva.61

Ukázali jsme si, že právní antropologie zná i kazuistické právní systémy, kdy je  nutné 

právní  řád  z právních  názorů  právních  autorit  vyabstrahovat  (např.  dovodit  právní  věty 

z judikatury, z rozhodnutí pohlavára), což je ovšem už proces umělý. V kazuistickém právu se 

60 Platnost má samozřejmě různé modality a podmínky, ale to zde pro vysvětlení relace mezi právním systémem 

a vztahem není podstatné.

61 KÜHN,  Zdeněk.  Judikatura  a precedent  v kontinentálním  a angloamerickém  právu.  In:  ŠÁMAL,  Pavel; 

RAIMONDI, Guido; LENAERTS, Koen. Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní pohled. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 30, cituje Evropský soud pro lidská práva, věc Kruslin proti Francii, č. 

11801/85,  rozsudek  ze  dne  24. 4. 1990,  odst.  29,  podle  něhož  „Ve  sféře  regulované  psaným  právem  je 

[materiální] ‚právo‘ účinný právní předpis v podobě, jak jej  soudy interpretovaly, a to popřípadě i ve světle 

společenského vývoje, pokud to bylo nezbytné,“ tedy i ESLP uznává roli judikatury a fakticity.
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totiž  s normami  nepracuje  a právo  se  aplikuje  čistě  odvozením  precedentů  na  nové  kauzy. 

Zatímco právo bez právního řádu si tak představit lze, naopak to neplatí. Proto každý právní řád 

v rámci daného právního systému v praxi chtě nechtě doplňuje kazuistika. Individuální právní 

rozhodnutí podmiňují výkon práva. Zpětný faktický normotvorný účinek právních rozhodnutí 

nemůže vyspělý právní řád plně vyloučit, neboť se v něm manifestuje pojmový znak abstrakce 

právních pravidel. V této práci však pojmy práva a právního řádu často používám zaměnitelně, 

neboť u vyspělých právních řádů prakticky splývají  a zmíněná drobná nuance většinou nemá 

podstatný význam.

Takto podané vymezení lze však v praxi zřídka přímo použít. Právo jakožto systém totiž 

vnímáme jako abstrakci či symbol, aniž by kdokoliv z nás znal plný obsah platného práva. Při 

čtení  zákonů  pozorujeme  jen  kostru  práva,  aniž  bychom  dohlédli  všechny  důsledky  jiných 

právních předpisů, judikatury a dalších prvků bohaté struktury právního systému. Je to jako při 

přemýšlení  o realitě,  kde  v praxi  také  pracujeme  pouze  s vymezenou  situací  (mentálním 

modelem části reality), nikoliv celým vesmírem. V konkrétním rozboru právního problému je 

nutné si vybrat pouze jednu ohraničenou část právního řádu (při respektování jeho obecných 

principů).  Nutná  selekce  výseku  práva je  jednou  z mnoha  příčin  požadavku  na  diskurzivitu 

moderního práva,62 chceme-li popsat i model práva zahrnující složité případy.63

2.3.2  Modelování práva

Při popisu jednoho právního řádu a srovnání více právních řádů nepracujeme s právním 

řádem  samotným,  ale  s jeho  modelem.  Model  je  zjednodušená  reprezentace  skutečnosti 

v rozsahu potřebném pro praktické použití,  ať už jde o model pro účely výuky studentů, pro 

rozhodnutí advokáta ve sporu, pro simulaci střetu argumentů či – v tomto případě – pro tvorbu 

nástrojů počítačové asistence při některých rozhodovacích procesech.

Modely práva se odlišují na různé úrovni abstrakce, ať už jde o různé právní filosofie či 

teorie,64 nebo  i zcela  konkrétně  na  úrovni  právního  názoru.  Měli  bychom  si  vybrat  jeden 

metodologický  přístup  k popisu  obsahu  práva  tak,  abychom mohli  konzistentně  zaznamenat 

změny  ve  zkoumaném obsahu  v různých  vrstvách,  například  sledovat  změny  právního  řádu 

62 Viz např. ALEXY, Robert. A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of  

Legal Justification. Oxford: Clarendon Press, 1989.

63 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech, s. 41.

64 Viz například DWORKIN, Ronald M. The Model of Rules. The University of Chicago Law Review, 1967, 35.1, 

s. 14–46.
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a právních metod či sjednocování různých názorů v judikatuře. Tím samozřejmě není vyloučeno, 

aby si jiný teoretik vybral odlišný metodologický přístup a vycházel z jiných právních názorů, 

nicméně podstata spočívá v tom, že se tak děje vědomě a přezkoumatelně. Výše jsem se v rámci 

metodologické preference přiklonil k inkluzivnímu pozitivismu.

Model práva v širokém slova smyslu by měl reprezentovat, jak v mezích použitelnosti 

modelu právo funguje, tedy zejména jak zjišťovat právo a jak na základě práva dospět k právním 

rozhodnutím. Realistický a prakticky použitelný model moderního právního řádu musí zahrnovat 

aspoň

• zachycení  zdrojů,  ze  kterých  se  zjišťují  přímo  právní  normy  (prameny  práva)  či 

související právní rozhodnutí,

• metanormy  ovlivňující  selekci  použitelných  normativních  vět  (platnostní,  kolizní 

metanormy),

• interpretační  metanormy použitelných normativních vět  a jiných pramenů práva,  čímž 

nevylučuji jiné vlivy na právní rozhodování (viz výše),

• postupy pro zjišťování faktického stavu věcí, aplikaci práva obecně a řešení omylů.

Model moderního právního řádu musí zachycovat také model diskurzu, který v potřebné 

míře  podstatných  aspektů  umožňuje  prezentaci  a zachycení  různých  právních  názorů,  které 

v dané věci vedou k (finálnímu) právnímu rozhodnutí, včetně opravných procesů.

2.3.3  Možnosti automatizace modelu práva

Vedle  schematické  a textuální  reprezentace  modelu  práva  lze  uvažovat  o jeho 

programovatelnosti,  tedy  schopnosti  v definovaném  rozsahu  uchovávat  znalosti  o právu 

a automatizovaně vyvozovat odpovědi na právní otázky pomocí počítačového programu.

Někteří  antropologové  ostatně  už  dříve  uvažovali  o počítačovém  modelování  práva 

zejména z důvodu, že není kulturně předpojaté a není svázáno s pojmovým aparátem odvozeným 

z některého klasického právního systému. S jistou nadsázkou zmiňovali Fortran, tehdy oblíbený 

jazyk  pro  matematické  výpočty,  jehož  nepraktičnost  pro  reprezentaci  práva  již  dnes  bereme 

s humorem  jako  očividnou.65 Takový  mechanicismus  je  nerealistický  a úvahy  o možnostech 

reprezentace práva plně programovatelných případů musí být daleko hlubší, abychom je mohli 

relevantně  zvažovat.  Dodávám,  že  i takový  model  části  práva  bude  v konečném  důsledku 

65 BOHANNAN, Paul J. Ethnography and Comparison in Legal Anthropology. In: NADER, Laura (ed.): Law in 

Culture and Society. Chicago: Aldine, 1969, str. 415, cit. dle POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, s. 10.
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spočívat  na  znalostech  a rozhodnutí  tvůrce  modelu  a osoby  aplikující  právo,  které  nesou 

odpovědnost za to, že je model dostatečný a jsou splněny předpoklady jeho použití.

Pomocí pramenů práva a interpretace charakteristické pro daný právní systém lze vyvodit 

vzájemně  provázaný  soubor  právních  norem,  kterými  je  určen  obsah  práva  v plně 

programovatelných případech66 a dále  méně deterministickou,  textuální  reprezentací  popsat 

metody, kterými lze dospět k výsledku v jednoduchých a případně složitých případech. Praktický 

význam  programovatelných  případů  spočívá  v tom,  že  je  jich  velký  počet  a ačkoliv  nejsou 

předmětem zájmu právníků, z velké částí vytěžují osoby aplikující právo.67 Navíc tento model 

kompenzuje  skutečnost,  že  právo  na  řadě  úřadů  aplikují  osoby  bez  právnického  vzdělání. 

Podrobně tuto otázku zkoumám dále v podkapitole  3.8. Vedle toho kostra vzniklá reprezentací 

programovatelných případů (čistých  stavů)  může sloužit  jako vizuální  pomůcka pro  aplikaci 

práva ve složitějších případech.

Ačkoliv model práva umožňuje vystihnout obecně různé právní názory, při konstrukci 

programovatelného modelu konkrétní ohraničené části právního řádu musí právník-konstruktér 

rozhodnout o právním názoru, z něhož model práva vyjde anebo který v interpretaci převládne, 

pokud  nejde  o programovatelné  případy.  Programovatelný  model  práva  je  tak  v podstatě 

automatizovaný právní komentář,  ve kterém autor v určité oblasti zpracovává a samostatně 

interpretuje právo, judikaturu a literaturu za účelem automatizované aplikace právních norem.

Aplikace práva v neprogramovatelných případech je nutně spojena s vnitřním nastavením 

subjektu aplikujícího právo, který není předem určen. Obsah práva v takovém případě není určen 

jednoznačně, zejména z důvodu různorodých používaných interpretačních metod a v realitě také 

v důsledku různého kontextu a času aplikace práva. Tím vznikají různé soupeřící právní názory, 

které  mohou  eskalovat  do  právních  sporů.  Představy  o použitelnosti  počítačových  nástrojů 

v oblasti interpretace práva považuji za velmi naivní a při současné technologické úrovni zjevně 

nedosažitelné.

Z hlediska právní vědy i praxe však nejzajímavější a nejpodstatnější část obsahu práva 

tvoří případy, které nelze naprogramovat, proto může automatizovaný právní komentář sloužit 

pouze jako pomocný nástroj, nikoliv jako náhrada práva.

66 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech, s. 42.

67 Právě takové programovatelné případy pomáhají řešit podpůrné počítačové nástroje, jako je aplikace APSTR 

využívaná většinou českých soudů, která umožňuje generovat šablony argumentu kupříkladu v procesním právu 

s využitím údajů z informačních systémů soudnictví, čímž se významně zvyšuje efektivita justice.
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2.3.4  Role právních rozhodnutí v pramenech práva

Není smyslem zde reprodukovat pojednání o pramenech práva z teorie práva; současně je 

určitý stručný náčrt role pramenů práva pro model práva zcela nezbytný. Různé právní systémy 

mají různý okruh pramenů práva, které jsou podkladem pro interpretaci práva a tvorbu právních 

názorů. Vymezení pramenů má nepochybně i hluboké ideologické a kulturní důvody, zejména ve 

vztahu k soudním rozhodnutím v kontinentálním a angloamerickém právu.  Z hlediska modelu 

konkrétního  právního  systému  je  vhodné  tuto  kulturní  odlišnost  reflektovat  a studovat  roli 

právních rozhodnutí v daném systému práva, kterou podrobně popisuje již Pospíšil.

V moderních právních systémech právo tvoří a dotváří široká škála aktérů s různorodými 

zodpovědnostmi a zájmy (např. parlamenty, soudy68 a správní úřady), a právo tak nutně nemá 

žádnou centrální  autoritu,  která  by  vydávala  všechna  právní  rozhodnutí.69 Realistický model 

práva  tak  musí  zachytit  tuto  roli  právních  rozhodnutí  při  dotváření  práva,  a to  v kontextu 

významu, který je v daném právním systému přikládán judikatuře. Zatímco v České republice 

soudy dotvářejí předpoklady právních norem včetně mezí správního uvážení, vyjasňují ontologii 

pojmů a realizují vlastní uvážení tam, kde to zákon předvídá, v právních systémech postavených 

na common law mohou být soudní rozhodnutí jako precedenty přímo pramenem práva. Z povahy 

práva  jako informačně neúplného systému vyplývá,  že  právní  rozhodnutí  budou vždy právo 

dotvářet. Pokud si nárokují legitimitu z titulu konzistence a stát na nich setrvává a tvrdí, že je 

bude vynucovat, lze je podle výše podaného vymezení považovat za součást právního systému, 

i když jsou tvořeny autonomně z velké části mimo politický systém. Sekundární pravidla k těmto 

normám jsou upravena zákonem a rovněž judikaturou. Účinek judikatury tak lze charakterizovat 

jako méně formální a vyznačující se oproti právním předpisům zvláštním druhem závaznosti, 

jejíž přesné chápání je pro daný lokální právní systém specifické.70 Přitom má však judikatura 

68 Soudních  rozhodnutí  s fakticky  precedenčnímu  účinky  a dotváření  práva  předvídají  §  10  a 13  nového 

občanského  zákoníku  o legitimním očekávání  a nalézání  práva.  Výslovné  zmocnění  v zákoně  má  pak  spíš 

potvrzující charakter než konstitutivní.

69 To ovšem způsobuje i problémy v odlišné interpretaci právního předpisu. Příkladem je spor o rozsah informací, 

které  mají  být  poskytovány  o příjemcích  veřejných  prostředků  (§  8b  zák.  č.  106/1999  Sb.),  kde  dochází 

k opakované prezentaci různých názorů Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů (včetně jeho 

různých předsedů),  Ústavního soudu (včetně jeho různých senátů) a Nejvyššího správního soudu na výklad 

zákona.

70 Viz  publikace  ŠÁMAL,  Pavel,  RAIMONDI,  Guido,  LENAERTS,  Koen.  Závaznost  soudních  rozhodnutí  –  

vnitrostátní a mezinárodní pohled, kde Zdeněk Kühn mluví o právu v materiálním smyslu (s. 29 a násl.) a Jan 
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nezpochybnitelnou informační hodnotu, a proto je nutné proces dotváření práva v jeho modelu 

zohlednit.

2.3.5  Metanormy platnosti – vznik práva

Další charakteristikou právního řádu je určení způsobu, kterým vznikají právní normy 

v již existujícím právním systému. Společnost se vyvíjí, a tedy bez dynamiky by právní systém 

za vývojem společnosti zaostával, až by se stal překážkou dalšího vývoje. Přesto řada právních 

systémů postulovala svou formální nezměnitelnost (např. Chammurapiho zákoník, do jisté míry 

ve vztahu k právním rozhodnutím tento étos přebírají  Justiniánova Digesta,  částečně i civilní 

kodex po Velké francouzské revoluci).  Proto z opatrnosti  nezmiňuji  dynamiku mezi  nutnými 

znaky práva v úvodní části.

Příkladem vzniku práva v rámci některého náboženského právního systému je objevení 

nového proroka, jehož proroctví se kodifikuje (např. historické odlišnosti mezi školami práva 

šaría).  Jiný  příklad  z novodobého  právního  systému je  výrok  nejvyššího  soudu  země,  který 

autoritativně řeší nejasnou otázku. Stejně jako právo vzniká ze společenského kontextu, i otázky 

autority  k jeho  změně  (kompetenční  kompetence,  pokud  taková  autorita  existuje)  a výkladu 

mohou být založeny společenským kontextem, pokud s nimi právní řád původně nepočítá, např. 

osvojení  si  pravomoci  některými orgány soudního typu k rušení  zákonů,  zavržení  tzv.  fixace 

významu  právní  normy  a naopak  přizpůsobení  významu  společenské  změně  při  zachování 

původního obsahu pramene práva.

V rámci  právní  praxe  dochází  k objasňování  sekundárních  pravidel včetně  definování 

nutných  znaků  například  pro  vznik  obyčeje,  které  jsou  ovšem  v konečném  důsledku  dány 

tvrzením ze strany oficiálních autorit, že jde o právo v materiálním smyslu, a to v důsledku toho, 

že se s ním jako právem fakticky nakládá (dále mluvím jen o „fakticitě“). Samotným vznikem 

prvních obyčejů ve společnosti nevzniká pouze primární pravidlo obyčejové, ale následně také 

sekundární pravidlo (metanorma), které definuje možnost a podmínky vzniku nových obyčejů. 

Není vyloučeno, že tímto způsobem může vzniknout i celý nový právní systém, který se třeba 

později  sloučí  s paralelním  systémem,  kterým  se  organizuje  vláda  ve  společnosti  (srovnej 

historický vývoj práva v Anglii).

Wintr odkazuje na výraz diskurzivní závaznosti judikatury (s. 90).
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Kritéria  vzniku  (platnosti)  právních  norem  jsou  součástí  právního  systému  jako 

sekundární pravidla71 a mohou být v konečném důsledku rovněž dána fakticitou, nikoliv pouze 

normami právního řádu. Diskuse o obsahu sekundárních pravidel upravujících platnost norem je 

specifická  pro  konkrétní  právní  systém,  a tedy  ji  v konkrétním  případě  zkoumá  právní 

dogmatika, v obecnějším případě právní filosofie. Nepochybně velká část sekundárních norem 

upravujících vznik práva může být  stejně jako u interpretace neformální,  přičemž neformální 

jsou  pochopitelně  i neformální  pravidla,  podle  nichž  neformální  pravidla  vznikají  (zejména 

opinio communis doctorum). Právo jako vrstevnatý systém nemusí v rovině závazného právního 

textu připouštět změny (viz citované příklady), ale ve vrstvě aplikace práva si právní instituce 

musí chtě nechtě vypomáhat konstrukcemi, které právo minimálně dotváří.

Není bez zajímavosti, že u některých kmenů není právní autorita vynucující právo, ale 

pouze  zprostředkovávající  řešení  sporů  vyjednáváním,  přičemž  právní  autorita  pouze 

argumentuje svým právním názorem a vyvíjí sociální tlak na aktéry sporu.72 Nicméně i taková 

praxe jistě může v určité společnosti vést k faktickému vzniku právního systému, neboť prvek 

vynutitelnosti  spočívá například v tom, že je  v rámci takového právního systému akceptován 

výkon  výsledku  negociace  svépomocí.  A v takovém  systému  mohou  při  tomto  svérázném 

způsobu  aplikace  práva  vznikat  precedenční  účinky.  Pokud  chybí  dostatečné  vynucovací 

instituty, lze očekávat, že část rolí právního subsystému společnosti přebírá souběžný systém 

mocenský a morální.

Otázka fakticity je významná, protože právo je lidský výtvor, který ve společnosti vždy 

působí  prostřednictvím  lidí.  Proto  se  lze  v důsledku  spokojit  i s tím,  že  se  určité  právní 

rozhodnutí  autority  prosadí  v praxi,  i když  neodpovídá  dosavadnímu  právu,  a tak  dojde 

k faktické  změně  práva. V budoucnu  může  být  přijatý  názor  vyšší  autoritou  efektivně 

rozporován. Nikdy nelze zcela zaručit bezrozpornost právních rozhodnutí, byť z hlediska kvality 

právního  systému  jde  o ideální  stav.  Pokud  právo  umožňuje  různý  výklad  a navíc  deleguje 

pravomoci  na  lidi,  kteří  jsou  omylní  a někdy  rozhodují  v rozporu  s právem,  přičemž  jejich 

rozhodnutím může  vznikat  precedenčním způsobem nové  právo,  zákonitě  je  nutné  v popisu 

práva takový faktický vznik  zachytit (např.  dva konkurující  si  názory  koexistují  vedle  sebe, 

institucionální konflikty) a nelze se spokojit s jeho popíráním.

71 HART, Herbert L. A. The Concept of Law, s. 94.

72 POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva, op. cit., s. 35.
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Analytický popis speciálně vyžaduje, aby kvaziprecedenčně účinkující judikatura, která 

v právu fakticky plní funkci pramene práva, byla obdobně jako pramen práva dané společnosti 

zachycena a aby byl při interpretaci práva vyjasněn její vztah k jiným pramenům práva.

2.3.6  Metanormy kolizní – interakce právních systémů

Normy právního systému organizace určité zájmové společnosti mohou být v některých 

ohledech  i v rozporu  se  státním  právem,  ovšem  takový  rozpor  nemá  bez  dalšího  žádné 

normativní důsledky v těchto dílčích právních systémech.

Obecně se jedná o kolizi dvou právních systémů, jak ji historicky známe např. ze sporů 

o investituru,  kde  vznikla  mezi  světským  a církevním  právem  kolize  ohledně  toho,  kdo  je 

oprávněn  jmenovat  biskupy  do  úřadu,  tedy  vykonávat  zásadní  kreační  pravomoc.  Jiným 

příkladem kolize tří právních systémů je kolize na území Československa v roce 1941. Jednak 

platil  původní  právní  řád  československý,  jednak nacistický řád  založený výnosem o zřízení 

protektorátu Čechy a Morava vydaným pod č. 75/1939 Sb. a řád zavedený dekretem prezidenta 

Beneše  v exilu.  Ke  sjednocení  kolidujících  právních  systémů  došlo  teprve  po  válce  a do 

výsledného právního systému byly recipovány části  všech zmíněných systémů.  Na to,  který 

systém se v praxi uplatní, mohou mít vliv i ekonomické podmínky.73

Pokud  právní  systémy  kolidují  a osoba  realizuje  práva  vyplývající  z jedné  kolidující 

normy, může tím porušit povinnosti vyplývající z druhého kolidujícího systému (nemá-li tento 

druhý  systém  pro  kolizi  zvláštní  normu).  Právním  důsledkem  kolize  je  zkrátka  jen  to,  že 

nastupují sankční důsledky porušené právní normy v druhém kolidujícím systému.

2.3.7  Metanormy výkladu – interpretace práva

Požadavek  činit  právní  rozhodnutí  podle  práva  zákonitě  vede  k požadavku  jeho 

interpretace,  neboť  jinak  nelze  abstrakci  (zhuštěný  informační  obsah  typicky  vystižením 

nezbytných  znaků  obecniny či  stanovením postupu jejího  určení  nebo předchozí  kazuistiku) 

převést do konkrétní nové situace.

73 Např. ELLICKSON,  Order without Law, s. 283, ukazuje, že farmáři v Shasta County si problémy týkající se 

dobytka vyřeší podle zvyklostního práva v komunitě, s výjimkou případů, kdy jde o srážku vozu s dobytkem na 

dálnici.  Srovnej  také  teoretický  úvod  a příklady  společného  působení  právních  systémů  či  úrovní,  např. 

tyrolského farmářského práva a rakouského občanského zákoníku dle POSPÍŠIL, Leopold.  Anthropology of  

Law. A comparative theory, s. 101 a násl.
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Kdo používá právo, má za úkol zpracovat prameny práva a vyvodit z nich interpretací 

právní názor odpovídající platnému právu (řešení otázek práva, tzv.  questiones iuris).74 Různé 

právní systémy mohou mít různé způsoby interpretace a i interpretační metody jsou předmětem 

různých  právních  názorů.  Interpretace  obecně  může  mít  také  podobu  hledání  blízkého 

precedentu  či  jeho  adaptace,  jak  je  to  běžné  v angloamerickém  common  law i u různých 

tradičních  přírodních  kmenů. Pramenem  práva  jsou  zde  přitom  často  autoritativní  sbírky 

právních rozhodnutí.

Interpretací právního předpisu (či obecně pramene práva) rozumíme postup, ve kterém se 

ze  znění  právního  předpisu  (sbírky  právních  rozhodnutí)  a kontextu  formuluje  právní  norma 

takovým způsobem, aby byla v řetězci vyplývání přímo použitelná pro konkrétní otázku práva. 

Popisu řetězce vyplývání se dále věnuji v podkapitole 4.4.1 a násl.

Interpretace může sledovat různá hlediska, např. hledisko vůle autora (intencionalismus), 

cílů  norem  (instrumentalismus)  anebo  pohled  příjemců  norem  (textualismus)75.  Podle  mého 

názoru není žádný z těchto přístupů automaticky správný, nicméně převážné zásady výkladu jsou 

charakteristické metanormy pro daný právní řád v daném čase,  přičemž tyto metanormy jsou 

zakotveny jak formálně, tak neformálně v doktríně.

V klasické  diktatuře  tak  dává  smysl,  že  právníci  vykládají  výnosy  diktátora  spíše 

s ohledem na  jeho  vůli,  v demokracii  naopak  upřednostníme  obecné  chápání  textu  předpisů 

lidmi.76 Často  jen  soud  anebo  jiná  právní  autorita  rozhodne,  který  právní  názor  se  prosadí, 

v různých odvětvích  mohou být  převládající  interpretační  postupy různé.  Podstatné  je  to,  že 

autoritativní právní rozhodnutí má vycházet z nalezení práva, při kterém je nová norma fakticky 

vzniklá činností soudu nebo jiné autority jednoduše zachytitelná, je vyjasněn její status vzhledem 

k právu a závaznosti judikatury (ratio decidendi, právní věta) a následně může být zohledněna 

při  budoucí  aplikaci  práva  za  předpokladu,  že  z rozhodnutí  dokážeme  správně  identifikovat 

hypotézu.77

74 GERLOCH, Aleš. Teorie práva, s. 187.

75 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva, s. 218.

76 Srovnej SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva, s. 223.

77 Ovšem i právní věty mají svoje doktrinálně vymezené zásady tvorby a použitelnosti, srovnej např. KRÁLÍK, 

Lukáš. Tvorba a publikace judikatury. Právník 4/2018, s. 320–332. Zejména je třeba přihlédnout ke správnému 

vymezení hypotézy dle logiky argumentace v daném případu (která je však vyvratitelná relevantní námitkou) 

a k tomu, že nejde o autoritativní tvorbu práva, často ji dokonce tvoří autoři článků v časopisech či zaměstnanci 

právních informačních systémů.
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V souvislosti  se  zjišťováním obsahu norem je  v modelu  právního řádu vhodné zvolit 

metodu  časového  výkladu  právních  předpisů.  Z hlediska  modelování  práva  považuji  za 

nejvhodnější aktualismus, který právní předpis vykládá podle aktuálního, nikoliv historického 

kontextu. Je tomu tak proto, že výklad dotvářející právo má rovněž časovou působnost, kterou 

může soud v případě nutnosti v konkrétním případě přesněji vymezit. Trvání na fixaci významu 

právní  normy  by  vedlo  k tomu,  že  v důsledku  řady  novel  by  bylo  akceptovatelné  přikládat 

stejným  pojmům  v zákoně  různý  význam  podle  dobového  vnímání,  což  by  výrazně 

komplikovalo  logickou  strukturu  práva,  popřelo  základní  požadavek,  že  právo  tvoří  systém 

a prakticky by znemožňovalo adresátům ho pochopit. Proto podle mého názoru kvalitní právní 

řád upřednostňuje ve výkladu před fixací aktualismus.  Tato otázka je ovšem opět pro každý 

právní systém specifická.

Myšlenkový proces interpretace práva je sám o sobě regulován metanormami výkladu. 

Např. čl. 9 odst. 3 Ústavy  je pramenem formální  výkladové  metanormy: „Výkladem právních 

norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“ Jiné režimy měly 

svoje vlastní interpretační maximy, například § 143 Ústavy 9. května stanovil  jinou formální 

metanormu,  že  „soudce  má  vykládat  zákony  v duchu  lidově  demokratického  zřízení“  anebo 

nacistický  režim  považoval  za  prameny  práva  vůli  vůdce  a program  NSDAP,  což  logicky 

vyžadovalo řešit výkladem případné rozpory s právním řádem.

Neformálním  pramenem  metanorem  výkladu jsou  interpretační  pravidla  dobře 

zakořeněná v právní teorii a praxi (která ovšem na rozdíl od citované praxe v totalitních státech 

nenesou prvky libovůle,  ale  naopak za sebou mají  staletí  stability).  Jde  například o pravidla 

derogace (zvláštní zákon má přednost – lex specialis apod.). V rámci výkladu lze jako inferenční 

pravidla  použít  i právnické  argumenty,  které  jsou  rovněž  dobře  známy (např.  a fortiori).  Při 

výkladu je  třeba  respektovat  i předpoklady  použití  argumentů  právnické  logiky,  které  vedou 

k použitelnosti jejich dispozic (např. chybně se často používá argument a contrario). Je zřejmé, 

že  tyto  argumenty  nejsou  nutně  logickými  důsledky,  nýbrž  zažitými  konvencemi  úsporné 

a sdělné komunikace,  kterou vyžaduje proces abstrakce.  Lze je nicméně chápat jako závazné 

metanormy  právního  systému,  jakými  určitý  pramen  práva  vykládat,  abychom  zbytečně 

nedovozovali  ze  sdělného  vyjádření  v zákoně  nepatřičný  obsah  právní  normy.  Tato  pravidla 

právní  dogmatiky,  jejichž  systematizaci  se  věnuje  právní  doktrína,78 jsou  interpretační 

metanormy, které se staly součástí právního systému faktickou cestou.

78 Pro současné české právo srovnej např. WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 

2013.
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Podstatné je, že kvalitní právní systém má nástroje a mechanismy, kterými sjednocovat 

různé právní názory a které tak vnášejí do systému práva větší konzistenci a předvídatelnost.

K autoritativnímu výběru jednoho právního názoru z více právních rozhodnutí dochází 

také při tzv. sjednocování judikatury, pro které bývají obsaženy mechanismy v procesním právu. 

Pochopitelně může ve státě nastat situace, ve které vrcholné instituce mají různé právní názory. 

Například v otázce poskytování informací o platech úředníků Úřad pro ochranu osobních údajů 

právní závěry Nejvyššího správního soudu plně  nepřevzal a Ústavní soud k tomu vydal vlastní 

judikát.79 Autoři právního komentáře mají zodpovědnost za seznámení osoby aplikující právo se 

všemi relevantními názory právních autorit, za racionální vypořádání vzniklého interpretačního 

sporu a doporučení dalšího postupu, a to platí i pro automatizovaný právní komentář.

Interpretace  se také zabývá rozporem mezi právními normami uvnitř jednoho právního 

řádu,  kdy  např.  právní  řád  jedné  osobě  něco  přikazuje  a zároveň  jí  to  zakazuje. Například 

přikazuje  člověku  dodržovat  smlouvy  se  všemi  lidmi,  ačkoliv  tato  osoba  uzavřela  smlouvy 

s různými lidmi, které se navzájem vylučují. Jiný příklad je, když policie někomu pravomocně 

uloží ze země vycestovat, protože nemá povolení k pobytu, a zároveň stejnému člověku soudce 

uloží zákaz  vycestování,  protože  je jeho přítomnost  třeba  pro  trestní  řízení.80 Obecně  je 

považován  rozpor  uvnitř  právního  řádu  za  nežádoucí,  ale  bez  dalšího  z něho  patrně  nelze 

dovozovat  neplatnost  některé  normy,  není-li  zde  kolizního  pravidla  nebo  jiného  zvláštního 

důvodu, proč by právní autorita ustoupila od některého kolidujícího pravidla. Platí totiž obdobně 

to,  co  zaznělo  u kolize  právních  systémů,  tj.  že  po  porušení  kolidující  povinnosti  nastupuje 

právní odpovědnost s ní spojená.

79 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16.

80 Jde o skutečný případ, se kterým jsem se setkal ve své praxi.
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2.4  Závěr kapitoly

Pro  účely  modelování  práva  jsem  navrhl  vymezit  pojem  právního  systému  jako 

normativní systém určité společnosti,  který je fundamentální v tom smyslu, že reguluje život 

dané společnosti v širokém rozsahu, a dále tvrdí, že je legitimní, aby zajistil sociální kontrolu 

této společnosti, a tvrdí, že je obecně vynutitelný postupem, který předvídá. Pro účely definice 

právního  systému není  podstatné,  zda  je  tomu  tak  ve  skutečnosti,  ale  zda  to  systém aspoň 

implicitně  tvrdí.  Na  několika  případech  jsem  ukázal,  že  takové  vymezení  je  realistické 

a praktické a že pojmové znaky lze dovodit z obecného požadavku na zdůvodnění normy jako 

regulativu  chování.  Vyjasnil  jsem,  že  právní  vztahy  nemusí  být  nutně  ukotveny  v jednom 

právním systému a poskytl jsem funkční model pro právní pluralismus a kolizi právních systémů 

např. v době nacistické okupace českého státu.

V návaznosti  na  takové  vymezení  právního  systému  jsem  popsal  základní  parametry 

modelování.  K modelování  kontinentálního  práva  doporučuji  volit  inkluzivní  pozitivismus 

s textuálním  nebo  instrumentálním  aktualismem.  Podstatné  je,  aby  byl  model  realistický 

a praktický  k danému  účelu,  z čehož  vyplývá  i požadavek  na  to,  aby  model  transparentně 

zachycoval, co se v systému děje. Dále jsem se soustředil na zvláštnosti, které by měl model 

rozvinutého  právního  řádu  vedle  modelu  právních  norem obsahovat:  je  zejména  nutné,  aby 

model  dokázal  reprezentovat  názory právních autorit  a status  těchto právních názorů v rámci 

systému včetně diskurzivního prostředí, metanormy platnosti a interpretace i metanormy kolizní. 

Specificky pokud jde  o metanormy platnosti,  měl  by model  vyjasnit  konkrétní  mechanismus 

dotváření právního řádu vydáváním právních rozhodnutí.

Pokud  jde  o použitelnost  tohoto  modelu  k zamýšlenému  cíli,  konstatoval  jsem,  že 

automatizovatelnost  práva  přichází  v úvahu  zejména  u tzv.  programovatelných  případů. 

V případě  programovatelných  a jednodušších  případů  připadá  v úvahu  tvorba  nástroje  právní 

asistence v podobě automatizovaného právního komentáře, jehož závěry jsou však již výsledkem 

interpretace,  za  kterou  odpovídají  autoři  komentáře.  Představy  o použitelnosti  počítačových 

nástrojů  v oblasti  interpretace práva,  ať  už  u jednodušších  či  složitých  případů,  považuji 

v dohledné době za velmi naivní a při současné technologické úrovni nedosažitelné.
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3  Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu

 Kapitola shrnuje dosavadní technologické přístupy v oblasti modelování logické vrstvy 

práva. Popisuje právní expertní systémy a nejprve vysvětluje, proč nejde o nahrazování soudců 

roboty  a že  model  právního  uvažování  či  usuzování  je  skutečně  jen  model,  který  zdaleka 

nedostihuje kvality lidského mozku, natož argumentace v právním diskursu.  Kapitola shrnuje 

historii  právních  expertních  systémů  a argumenty  jejich  kritiků.  Navazuje  ilustrativním 

přehledem moderních  nástrojů  reprezentace  pravidel  pomocí  kódu a zamýšlí  se  nad  slabými 

stránkami  a hrozbami.  Dále  upřesňuje  předpoklady  úspěšného  využití  právních  expertních 

systémů  a popisuje  nezbytné  složky  každého  právního  expertního  systému  a různé  přístupy 

k jejich konkrétní implementaci. Přehled systémů a rešerše aktuálních řešení budou zohledněny 

v kapitole 5, která se věnuje počítačovému modelu.

3.1  Úvod kapitoly

Cílem  této  kapitoly  je  představit  nástroje  počítačové  reprezentace  práva,  zejména 

kategorii právních expertních systémů, které jsou založeny na pravidlech a které v osmdesátých 

letech  20.  století  vzbudily  první  velké  a v oblasti  práva  nenaplněné  naděje,   a dále dnešní 

pokračování  tohoto  trendu,  o kterém  se  mluví  pod  „buzz-wordem“  Rules  as  Code,  neboli 

pravidla v podobě kódu.81 

Mezi  právní  informační  systémy  patří  mnoho  různých  kategorií  chytrých  nástrojů. 

Chytrým právním nástrojem mám na mysli nástroj, jehož podstatnou funkcionalitou jsou operace 

založené na počítačovém zpracování právních pravidel, skutečností nebo případů. V této práci se 

zaměřuji výlučně a specificky na analytické či právně faktografické chytré nástroje založené na 

81 MOHUN, J. and ROBERTS, A.  Cracking the Code: Rulemaking for Humans and Machines. OECD Working 

Papers on Public Governance, no. 42, OECD Publishing. Paris, 2020. DOI: https://doi.org/10.1787/3afe6ba5-en. 

Dostupný na: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/cracking-the-code_3afe6ba5-en.
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pravidlech  (algoritmech),82 jako  jsou  právní  expertní  systémy  či  automatické  komentáře.83 

Ostatním kategoriím, jako je umělá inteligence založená na neuronových sítích, se v této práci 

nevěnuji.

Faktografický  nástroj  pro  reprezentaci  práva  se  soustředí  na  logickou  vrstvu 

modelování.84 Tyto nástroje jsou o něco pokročilejší než například jednoduché generátory smluv 

a umožňují  zpřístupnit  právní  obsah  pro  zadaný  právní  případ,  ať  už  na  základě  vložených 

informací o skutečnosti nebo na základě vloženého cíle, tedy umožňují např. dovození implikací 

z faktů pomocí pravidel. Faktografické nástroje mohou mít jako uživatele jak právníky, tak laiky 

či mohou být součástí jiných aplikací.

Prvním  příkladem  právně  faktografického  systému  jsou  právní  expertní  systémy. 

Expertním systémem rozumíme počítačovou aplikaci, která dokáže plnit úkoly, které by jinak 

vyžadovaly expertizu a používá při tom explicitní reprezentaci znalostí,  které jsou zachyceny 

pomocí vhodného modelu.85 Expertní systémy patří mezi nejstarší části odvětví zvaného umělá 

inteligence. Expertní systémy jsou dnes široce rozšířeny v oblastech, jako je kontrola půjček, 

posuzování hypoték, detekce podvodů s kreditními kartami,  daňová optimalizace, sestavování 

rozvrhů a jízdních řádů, řízení provozu a světelných křižovatek, monitoring turbín a elektráren, 

hlasové automaty, výroba a kontrola defektů či diagnostika v medicíně.86 V kontinentálním právu 

nás  pak  budou  specificky  zajímat  expertní  systémy  založené  na  pravidlech.  Nějakou  formu 

82 Další  kategorie  funkcí  chytrých  nástrojů  jsou:  získávání  informací  (např.  srovnatelných  případů),  predikce 

(pravděpodobnost úspěchu v případu), vytváření argumentů, generování dokumentů (známé generátory smluv, 

které lze považovat za úspěšnou a rozšiřující se technologii), právní plánování (např. při daňové optimalizaci), 

tvorba legislativy, rozhodování v ADR či kontrola dokumentů. Mezi chytré nástroje patří i chytré smlouvy (viz 

dále). Vedle toho samozřejmě existují běžné nástroje, jako jsou elektronické formuláře, elektronické systémy 

právních  informací,  nástroje  pro  elektronické  vedení  spisu  a spisové  služby,  vizualizační  nástroje  (viz 

BRANTING, L. K. Data-centric and logic-based models for automated legal problem solving. Artif Intell Law 

25, 5–27 (2017). DOI: https://doi.org/10.1007/s10506-017-9193-x).

83 Srovnej také termín „dynamického elektronického právního komentáře“ v SCHWEIGHOFER, Erich a kol. Tool  

supported  Collaborative  Design  of  Semantic  and  Executable  Models  from  Normative  Texts. Prezentace; 

Universitat Wien, s. 30, který je ovšem vymezen ve vztahu ke kategorizaci dokumentů.

84 Viz například HYPO. PRAKKEN, Henry a SARTOR, Giovanni. The Role of Logic in Computational Models of 

Legal  Argument:  A Critical  Survey.  In:  Computational  Logic:  Logic  Programming  and  Beyond.  Springer, 

Berlin, Heidelberg, 2002, s. 342–381, mluví o několika vrstvách argumentace: logické, dialektické, procedurální 

a heuristické. 

85 SCHREIBER, A. Th, et al.  Knowledge Engineering and Management: the CommonKADS Methodology. MIT 

Press, 2000, s. 23 a 15. 
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aplikací  s obdobnou funkcí  jako pravidlové expertní  systémy využívají  při  podpoře právních 

činností  Francie,  Nový  Zéland,  Spojené  státy,  Velká  Británie  a řada  dalších  států,  přičemž 

k OECD  k tomu  dokonce  nedávno  vydala  příručku.87 V roce  2019  vznikl  v Německu  pod 

vládním  programem  ve  spolupráci  s Fraunhofer  institutem  krátký  přehled  k výhodám 

automatizace.88 Zdaleka  však  nejde  o nástroj  standardní  a běžně  používaný,  který  by  byl 

notorietou.  Diskuse  o možné  užitečnosti  takových nástrojů  v právu,  zejména teď při  potřebě 

rychlého vyřizování žádostí o cílenou podporu v době koronakrize, tak vůbec není od věci.

Druhým příkladem právně faktografického systému je nástroj automatizovaného právního 

komentáře,89 který umožňuje v některých jednodušších případech modelovat aplikaci práva, a to 

včetně  zohlednění  judikatury  a literatury,  případně  může  sloužit  jako  nástroj  podpory 

rozhodování.  Výhodou tohoto  přístupu  oproti  simplicistní  snaze  modelovat  izolovaně právní 

předpisy  je  transparentní  zachycení  výstupu  interpretace  práva  jako  tradiční  podstaty  právní 

disciplíny a z toho vyplývající srozumitelnost a rigoróznost i pro právníky.

3.2  Kontext modelování práva

Popis  kontextu  modelování  práva  se může jevit  nadbytečný,  přesto  považuji  takovou 

kapitolu  za  nezbytnou,  abych  předešel  zkresleným pohledům na  počítačové  modely  jako na 

„soudce automaty“. Už po jejím přečtení a srovnání  modelu právního uvažování s komplexní 

realitou bude  zřejmá  absurdita  všech  pohledů,  které  přeceňují  možnosti  informatiky 

v současnosti a blízké budoucnosti ve vztahu k právu.

Jak  je  dobře  známo,  rozhodovací  procesy  v právu  se  dělí  na  uzavřené  a otevřené.90 

Uzavřené rozhodovací  procesy  „mohou  být  vyjádřeny  konečným  počtem  konečných 

matematicko-logických formulí,“ tedy jsou programovatelné a takové rozhodování lze i přímo 

86 Viz např. PUPPE, Frank.  Systematic introduction to expert systems: Knowledge representations and problem-

solving methods. Springer Science & Business Media, 2012, s. 120 a násl.

87 MOHUN, J. and ROBERTS, A. Cracking the Code, op. cit.

88 Kompetenzzentrums  Öffentliche  IT.  Recht  Digital:  Maschinenverständlich  und  automatisierbar.  Impuls  zur 

digitalen  Vollzugstauglichkeit  von  Gesetzen.  Dostupný  na  webu:  https://www.oeffentliche-

it.de/documents/10181/14412/Recht+Digital+-+Maschinenverst%C3%A4ndlich+und+automatisierbar [cit. 

2021-05-19].
89 MICHÁLEK, Jakub. Co je právo a jak ho můžeme modelovat. Právník 4/2020, s. 336. 

90 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., a GERLOCH, A.: Teorie práva. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004, 

s. 161.
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nahrazovat  programem,  např.  automatizovaná  rozhodnutí  o některých  sociálních  dávkách, 

v některých daňových věcech, rozhodnutí  o studijním stipendiu či  poplatku za studium apod. 

Takové případy mohou být jednoduché, ale poměrně četné. U otevřených rozhodovacích procesů 

můžeme  použít  automatizovaný  právní  komentář  jako  nástroj  podpory  rozhodování. 

K otevřeným rozhodovacím  procesům patří  většina  právnického  uvažování  v aplikaci  práva. 

Specificky můžeme mluvit o problémech, které jsou komplikované,91 a dále o třídě komplexních 

problémů (např. v právu hard cases), na které už je opět potřeba použít specifické nástroje na jiné 

úrovni analýzy, spíše v dialektické vrstvě právní argumentace.92

Obecně bychom měli před úvahami o modelu právnického přemýšlení nejprve předestřít, 

jaký má původ. Právnickým přemýšlením93 máme na mysli myšlenkové postupy u různých, výše 

zmíněných kategorií problémů. Právnické přemýšlení je specifickým druhem přemýšlení, které 

obsahuje konceptualizaci94, pravidla, strategie a nástroje rozhodování a je vyjádřeno přirozeným 

jazykem.  Zatím  takové  přemýšlení  simulovat  neumíme,  a to  kvůli  biologické  nedostižnosti 

mozku, např. pokud jde o počet synaptických spojení (u lidského mozku 1014). Tím spíše nelze 

simulovat  interakci  více  lidských agentů  (diskurzivní  prostředí).95 Přemýšlení  jako takové je 

z hlediska  počítačového  modelování  obrovsky  komplexní  proces.  Mozek  má  výhodu,  že 

komplexní systémy dokáže pochopit, byť třeba poněkud vágně, zatímco v numerické přesnosti či 

rychlosti  nás  porážejí  počítače.  Určitým zjednodušeným modelem komplexního rozhodování 

lidského  mozku  mohou  být  neuronové  sítě,  nicméně  komplexita  takto  pokročilé  umělé 

inteligence  přesahuje  rozsah  této  práce  a navíc  neuronové  sítě  typicky  neposkytují  úplně 

rigorózní vysvětlení a přinášejí etické otázky např. v možné diskriminaci podle nepřípustných 

znaků.  Úplně nejjednodušší  úrovní  modelu jsou prosté  algoritmy,  tedy přesné postupy;  mezi 

nástroje fungující na tomto principu lze vesměs řadit i zmíněné expertní systémy.96

91 SNOWDEN,  David  J.,  BOONE,  Mary  E.  A Leader's  Framework  for  Decision  Making.  Harvard  business  

review, 2007, 85.11: 68.

92 PRAKKEN, Henry, SARTOR, Giovanni, op. cit.
93 Tento pojem používám, aby nedošlo k záměně s právním myšlením, kterým jsou zvykově označovány různé 

myšlenkové směry filosofie práva.

94 MOHUN, J. and ROBERTS, A. Cracking the Code, s. 61.

95 LUO, Liqun: Why Is the Human Brain So Efficient? How massive parallelism lifts the brain’s performance 

above  that  of  AI.  Nautilus. Dostupné  na:  http://nautil.us/issue/59/connections/why-is-the-human-brain-so-

efficient [cit. 2021-01-16].

96 SUSSKIND, Richard. The Future of Law. Oxford: Oxford University Press, 1998, s. xxvii.
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V tabulce  1 je  škála  komplexity  různých  systémů  v širokém slova  smyslu  ve  vztahu 

k právu,  aby  bylo  jasné,  kde  se  v porovnání  s ostatními  nástroji  faktografické  pravidlové 

systémy, na které se zaměřuje tato práce, nacházejí.
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• Komplexní systémy uvažování lidí a diskurzu (společenského pole)

◦ Právní úvahy (struktura argumentu, obsah normy, interpretace, komentář)

◦ Problematika subsumpce

◦ „Realistické“ modely rozhodování soudců/úředníků

◦ Přirozený jazyk (NLP)

• Systémy modelovatelné pomocí AI (neuronové sítě)

◦ Stupeň relevance precedentů

◦ Expertní systémy s odhadem blízkosti (neodůvodňované)

• Částečně algoritmizovatelné systémy (symbolická umělá inteligence)97

◦ Expertní systémy (zdůvodnění předdefinovaným algoritmem)

◦ Explicitní formulace norem98

◦ Automatizovaný právní komentář

• Jednoduché – plně algoritmizovatelné systémy (programovatelné případy)

◦ Substituce definic a legislativních zkratek

◦ Generátory smluv (makra v dokumentu, formulářové podmínky)99

◦ Současné právní informační systémy (ASPI), e-Sbírka

Tabulka 1: Škála komplexity modelů právní informace, uvažování a rozhodování

Z tabulky 1 vyplývá, že právní expertní systémy se pohybují přibližně na polovině škály 

komplexity,  která  je  vymezena  na  jedné  straně  textovými  nástroji,  které  neumí  pracovat 

faktograficky a analyticky, a na druhé straně realisticky popsanými právními úvahami, které tvoří 

podstatu  právnického přemýšlení.  Tomu také  odpovídá  míra  sofistikovanosti,  kterou od nich 

můžeme očekávat, a u komplexních právních případů skutečně nemůžeme mluvit o perspektivě 

nahrazování úředníků či soudců automatem.

Tato práce se úmyslně soustředí na pravidlové systémy a otázkám a perspektivám umělé 

inteligence založené na strojovém učení se věnuje výjimečně, pouze pokud je to potřeba pro 

pojednání  o pravidlových  systémech.  Technická  řešení  založená  na  strojovém  učení  jsou 

97 KOLAŘÍKOVÁ, Linda, HORÁK, Filip: Umělá inteligence & právo. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 10 a násl.

98 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování  v právu na úrovni gramatických vět.  Revue pro 

právo  a  technologie. [Online].  2020,  č.  22,  s.  114.  [cit.  2021-01-16].  Dostupné  na: 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/13466  

99 Viz například produkty českých firem Legito.cz či Generátorsmluv.cz nebo platforma Docassemble.
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významně  náročnější  na  pochopení  a simulaci,  je  u nich  složitější  dosáhnout  spolehlivého 

odůvodnění a v právních aplikacích mají ještě menší zastoupení. Spíše než pro právní rady je lze 

použít např. pro identifikaci a výběr vhodných částí interpretačního textu pro následné posouzení 

právním expertem. Lze také uvést, že pravidlové systémy se jeví jako dostatečně jednoduchý 

a přitom výstižný model pozitivního kontinentálního práva.   

3.3  Historický přehled expertních systémů

Pro historii oblasti expertních systémů v právu je typické, že autoři článků měli zřídkakdy 

k dispozici  takové  počítačové  nástroje,  jako  máme nyní  my,  zejména  pokud  jde  o procesor, 

paměť nebo programovací jazyky.

Historie právních expertních systémů obsahuje řadu autorů s teoretickými články, kteří se 

nikdy nedostali k praktické implementaci; aniž bych jakkoliv snižoval důležitost teoretické části 

(včetně implementací složek, jako jsou ontologie právních pojmů), v této části se zaměřím na 

rekapitulaci  těch  projektů,  které  skončily  praktickou  implementací  s alespoň  minimálním 

funkčním rozsahem. V drtivé většině jde z našeho pohledu o počítačové pradědečky, takže jsem 

systémy sám nezkoušel, protože často programové vybavení z dané doby ani není k dispozici.

Lze  shrnout  často  opakovanou  tezi,  že  s nástupem  právních  expertních  systémů 

v sedmdesátých  a osmdesátých  letech  20.  století  bylo  spojeno  velké  nadšení,  které  se  však 

nepotvrdilo,100 zejména kvůli nemožnosti naplnit očekávání. Drtivá část níže uvedených příkladů 

jsou  pouze  prototypy,  které  nikdy  neměly  širší  obecné  využití.  Historie  expertních  systémů 

v klasickém slova smyslu zvolna pokračuje aplikacemi či programovacími prostředími plnícími 

podobnou funkci a trendy jako Rules as Code.

V návaznosti  na  obecné přehledy101 bych rád připomenul  následující,  z mého pohledu 

nejvýznamnější či nejzajímavější milníky na časové ose:

100 LEITH,  Philip.  The  rise  and  fall  of  the  legal  expert  system.  International  Review  of  Law,  Computers  & 

Technology, 2016, 30.3: 94–106.

101  PRAKKEN,  Henry,  a SARTOR,  Giovanni.  Law  and  logic:  A review  from an  argumentation  perspective. 

Artificial  Intelligence,  2015,  227:  214–245.  Výborné  je  také  obsáhlé  shrnutí  pokroků  automatizace 

v soukromém právu i ve státních regulacích na Legalese.com. Why Computational Law? Part II. What solutions 

have people explored? Dostupný na: https://legalese.com/prior-art [cit. 2021-01-16].
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1968 Československý akademik Viktor Knapp navrhl využít informatické metody např. 

při  vědeckém  projektu  určování  výživného pomocí  automatizovaných  systémů  či  při 

rozhodování trestní věci podle algoritmu pod kontrolou soudce.102 

1977 Význačný byl také projekt  TAXMAN Thorna McCartyho, který měl usnadňovat 

výpočet daní v USA u reorganizací, a další projekty z oblasti daňového práva.103 TAXMAN byl 

napsaný v jazyce  Micro-PLANNER,  který  měl  určitou  popularitu  v sedmdesátých  letech  20. 

století.104 Na tento projekt navázal TAXMAN II, který se zaměřil na case law.

1986 Jedním  z prvních  příkladů  použití  informatiky  pro  logické  zpracování  norem 

obsažených  v právním  předpise  je  zákon  o státním  občanství  ve  Velké  Británii od 

M. J. Sergota,  F.  Sadriho,  R.  A.  Kowalského  a dalších.105 Počítačový  program  uměl  podle 

zadaných pravidel a doplněných informací určit, zda je daná osoba britským občanem, a uvést 

přesné  ustanovení  zákona,  z něhož  jeho  občanství  vyplývalo.  Projekt  byl  implementován 

v počítačovém programu  Prolog  (APES shell  s micro-Prologem).  Ovšemže  se  projekt  setkal 

s kritikou.106 Na  tuto  práci  navázala  také  formalizace  dávkového  systému  státní  sociální 

podpory.107 Další příklady použití Prologu shrnuje např. Martino.108

102 KNAPP, Viktor. O možnosti  použití  kybernetických metod v právu. Praha:  Academia, 1963. KNAPP, Viktor. 

Projekt  výživné  a výzkumná  zpráva  k němu. 1968.  KNAPP,  Viktor,  a VRECION,  Vladimír.  Kybernetické  

metody  v řízení  a právu. Praha:  Státní  pedagogické  nakladatelství,  1968,  s.  147  a násl.  Viz  také  přehled 

CVRČEK, František. V. Knapp a 50 let právní informatiky v ČR. Právník 12/2013, s. 1219 a násl.

103 NARAYANAN, Ajit, a BENNUN, Mervyn (ed.).  Law, Computer Science, and Artificial Intelligence. Intellect, 

School of Art a Design, 1998.

104 McCARTY, L. Thorne. (1977). Reflections on TAXMAN: An Experiment in Artificial Intelligence and Legal 

Reasoning. Harvard Law Review. 90. 837–893. 

105 SERGOT, M. J.,  et al. The British National Act as a Logic Program. In:  Communications of the ACM 29.5 

(květ. 1986). Dostupný na http://www.doc.ic.ac.uk/~rak/papers/British%20Nationality%20Act.pdf.

106 LEITH, P. Fundamental Errors in Legal Logic Programming. In: The Computer Journal. 29. ř. 1986. Dostupný 

na: http://comjnl.oxfordjournals.org/content/29/6/545.full.pdf%E2%80%8E.

107 BENCH-CAPON, T. J. M., ROBINSON, G. O., ROUTEN, T. W., SERGOT, M. J. Logic programming for large 

scale  applications  in  law:  A formalisation  of  supplementary  benefit  legislation.  In:  Proceedings  of  the  1st 

International Conference on Artificial Intelligence and Law. 1987, s. 190–198.

108 MARTINO, A. A. Software for the Legislator.  In:  Law in the Making. Ed. PIZZORUSSO. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 1988. Dostupný na http://www.antonioanselmomartino.it/dmdocuments/Software_legi.pdf, s. 

366.
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1988 Z tzv.  expertních  systémů byl  mezi  prvními  Latent Damage Advisor Richarda 

Susskinda  a Philipa  Cappera109,  který  se  věnuje  odpovědnosti  za  skryté  vady  způsobené 

nedbalostí.  Naprogramován  je  v CRYSTAL shellu  a jeho  smyslem bylo  přiblížit  zkoumanou 

specializovanou oblast právníkovi bez nutnosti ji podrobně studovat a získat odpověď na řešení 

případu během 5–10 minut, je tedy jakýmsi inteligentním průvodcem.110

1988 Byl dokončen Automatizovaný právny informační systém (APIS) na slovenském 

ministerstvu spravedlnosti, podílel se na něm Viktor Knapp.

1989 Retirement Pensions Forecast Advisor (RPFA) neboli  poradce pro předpovědi 

starobního  důchodu  byl  vytvořen  společností  Arthur  Andersen  Management  Consultants  pro 

Ministerstvo sociálních věcí Velké Británie. Tento systém vedl k automatizované tvorbě dopisů 

v rozsahu cca 300 000 ks ročně, kde ministerstvo novému důchodci sdělovalo, zda má nárok na 

penzi  a jaká  bude  její  výše  v závislosti  na  počtu  dětí,  odpracovaných  letech,  manželstvích 

a pobytu v zahraničí.111

1993 V anglosaské oblasti je rozšířenější přístup založený na interpolaci mezi precedenty, 

což bylo důvodem vzniku systému Shyster od J. Poppla,112 který je naprogramován v jazyce C. 

Jeho podstatou je hledání nejbližšího precedentu.

1997 Nick Szabo publikuje článek113 o chytrých kontraktech (smart  contracts),  které 

sice  nelze  považovat  za  expertní  systémy,  nicméně  s reprezentací  pravidel  v kódu  souvisí; 

v oblasti soukromého práva jde o aplikaci principu strojově čitelných pravidel (terms), která jsou 

nadto i automaticky (počítačem) vykonatelná.

109 SUSSKIND,  Richard  E.  The  latent  damage  system:  a jurisprudential  analysis.  In:  Proceedings  of  the  2st 

International Conference on Artificial Intelligence and Law. ACM. 1989, s. 23–32.

110 BENCH-CAPON, T. J. M. Knowledge Representation: An Approach to Artificial Intelligence. Elsevier, 2014, s. 

167.

111 BENCH-CAPON, op. cit., s. 168.

112 POPPLE, James. A Pragmatic Legal Expert System. Darmouth Publishing Company Limited, 1996.

113 SZABO,  N.  (1997).  Formalizing  and  Securing  Relationships  on  Public  Networks.  First  Monday,  2(9). 

https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548. Pojem chytrých kontraktů byl představen i na stránkách časopisu Právník, 

viz BEJČEK, Josef. Chytře protiprávní „chytré“ smlouvy: Mezi efektivností smluvní agendy a zakódovanou 

protiprávností  zejména  v ochraně  soutěže.  Právník 5/2020,  s.  381;  příp.  Co  je  právo  a jak  ho  můžeme 

modelovat,  op.  cit.,  s.  331.  Vedle  chytrých  kontraktů  se  pracuje  i s pojmem  „počítatelných“  kontraktů 

(computable contracts), viz SURDEN, Harry. Computable Contracts (2012). UC Davis Law Review, vol. 46, no. 

629,  2012,  available  at  SSRN:  https://ssrn.com/abstract=2216866.  Počítatelnými  kontrakty  se  má  na  mysli 

čitelnost pro právníky i stroje.
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Následně se příležitostně objevují  pokusy o právní expertní systémy, které by využily 

možnosti nově rozšířeného internetu.

2001 Vypořádání  společného  jmění  manželů  modelují  v roce  2001  skotští  autoři 

v aplikaci JESS napsané v Javě.114

2002 J. Zeleznikow vytvořil webového rádce pro účely posouzení bezplatného právního 

zastoupení  služby  GetAid.115 Viz  také  tam  citovaný  seznam  právních  expertních  systémů 

vytvořených v laboratořích Donalda Bermana pro informační  technologie a právo v Austrálii, 

např. k odměňování zaměstnanců a rozdělení společného jmění manželů (program Split-up).

2005 A. R.  Lodder  a J.  Zeleznikow vytvořili  online nástroj  pro  online ADR,116 který 

současně vyjednávajícím stranám ukazuje jejich BATNU (nejlepší alternativu k dohodě).

2007 V Nizozemsku  se  spouští  nový  server  Rechtwijzer,  kde  je  možné  najít  řešení 

právních  problémů  pomocí  interaktivního  formuláře.  S rozvojem  internetu  a moderní 

informatiky adaptovaly státy a firmy převážně komerční řešení, která již nejsou tolik doménou 

vědy  a výzkumu.  Příkladem je  použití  při  řešení  sporů  v rozhodčím řízení  na  dálku117 nebo 

interaktivní poradce pro daňová přiznání.118

2009 Michael  Poulshock  spouští  projekt  Jureeka,  kde  jsou  části  amerických  zákonů 

reprezentovány na úrovni normativních vět.119

114 DUGUID, S., EDWARDS, L. KINGSTON, J. A Web-based Decision Support System for Divorce Lawyers. In: 

International  Journal  of  Law,  Computers  &  Technology, 15,  2001,  s.  265–280.  Dostupný  na 

https://www.inf.ed.ac.uk/publications/online/0170.pdf. 

115 MARTINO, Antonio A.  Expert System in Law. 1992. ZELEZNIKOW, John. Using web-based  legal decision 

support systems to improve access to justice. In: Information & Communications Technology Law 11.1 (2002), 

s. 15–33.

116 LODDER, Arno R., ZELZNIKOW, John. Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue 

Tools and Negotiation Support Systems in a Three-Step Model.  Harvard Negotiation Law Review, 2005, 10: 

287.

117 LODDER,  Arno  R,  ZELEZNIKOW,  John.  Enhanced  Dispute  Resolution  Through the  Use  of  Information  

Technology. Cambridge University Press, 2010.

118 Do I Need to File a Tax Return? Internal Revenue Service of the USA. https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-

to-file-a-tax-return [cit. 2021-01-09].

119 POULSHOCK,  Michael:  Rule-Based  Legal  Information  Systems. Cornel  University  Law  School.  Legal 

information  institute.  Dostupný  na:  https://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/07/01/rule-based-legal-

information-systems/;  Project  History  –  Hammurabi  Project.  Github.com  Wiki  page.  Dostupný  na: 

https://github.com/foundation-for-computable-law/hammurabi/wiki/Project-History 
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2011 Projekt  OpenFisca umožňuje modelovat pomocí kódu zejména daňové předpisy 

a simulovat finanční dopad jejich změn.

2015 Vznik  projektu  Ethereum,120 který  je  propojen  s elektronickou  měnou  Ether 

a umožňuje spouštět na síti libovolné programy.

2016 První americká právnická firma si  objednává systém  ROSS,  který na platformě 

IBM  Watson  nabízí  pomoc  se  zpracováním  obrovského  množství  případů  na  téma  úpadku 

pomocí sofistikovaných modelů umělé inteligence.

2018 Ve finančním průmyslu vznikají a pozvolným tempem se rozvíjejí aplikace principu 

Rules  as  Code,  například  standardizace  obchodování  s finančními  deriváty  ISDA (společný 

model  odvětví,  Common  Domain  Model,  CDM)  nebo  regulatorní  požadavky  na  finanční 

instituce DRR od Financial Conduct Authority ve Velké Británii.121

2019 Na Novém Zélandu algoritmizují námořní právo.122

2019 Francie  začíná  v návaznosti  na  projekt  OpenFisca  vyvíjet  jazyk  Catala 

k algoritmizaci svého právního řádu.123

2020 Mezinárodní organizace nejvyspělejších států OECD vydává dokument  Rules as 

Code (Pravidla v podobě kódu).124

2020 Nový Zéland používá metodologii Rules as Code, aby během dvou dnů vyvinul 

formulář  pro  podporu  novozélandských  firem  formou  dotování  mezd  (v Česku  tzv. 

Kurzarbeit).125

2022 V České republice má nabýt účinnosti zákon č. 222/2016 Sb., který stanoví státu 

povinnost  u nové  legislativy  zpracovat  tabulku  povinností  a umožnit  její  zpřístupnění  ve 

standardu otevřených dat.126

120 ANONYMOUS.  Ethereum.  A revolutionary  new  platform  for  applications.  2014.  Dostupný  na: 

https://www.ethereum.org/.

121 MOHUN, J. and ROBERTS, A. Cracking the Code, s. 66–67.

122 DIMYADI,  Johannes,  BOOKMAN,  Sam,  HARVEY,  David,  AMOR,  Robert.  Maintainable  Process  Model 

Driven Online Legal Expert Systems.  Artificial Intelligence and Law. 27, 93–111 (2019).  Dostupný na webu: 

https://doi.org/10.1007/s10506-018-9231-3 

123 Catala. Catala is a domain-specific language for deriving faithful-by-construction algorithms from legislative 

texts. Dostupný na webu: https://github.com/CatalaLang/catala 

124 MOHUN, J. and ROBERTS, A. Cracking the Code, op. cit.

125 OECD: Using Rules as Code during COVID-19. Fisk, James. Dostupný na: https://oecd-opsi.org/using-rules-as-

code-during-covid-19/ [cit. 2020-06-17].

126 § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 222/2016 Sb.
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V této stručné historii můžeme pozorovat, že reprezentace pravidel v podobě kódu měla 

v první  fázi  zejména  podobu  znalostní  báze  expertních  systémů.  Po  rozvoji  internetu 

a celosvětovém významném rozšíření  internetových služeb a počítačové gramotnosti  obyvatel 

získává reprezentace pravidel pomalu druhou mízu.

Tento  proces  není  překvapením,  protože  kopíruje  empiricky  známý  cyklus  „hypu“ 

popsaný poradenskou firmou Gartner, kdy každá technologie začíná velkými očekáváními, pak 

bublina  splaskne,  přijde  deziluze  a teprve  potom  postupně  začíná  dlouhodobé  období 

produktivity.127 V případě  umělé  inteligence,  do  které  tyto  technologie  spadají,  se  specificky 

mluví  o „zimě“  umělé  inteligence,  která  označuje  právě  období  kolem  90.  let  spojené  se 

zklamáním a poklesem investic,128 a logicky teprve v následných letech po rozvoji internetu lze 

mluvit o užití, které se možná ukáže produktivním.

3.4  Kritika starších modelů (expertních systémů)

Autoři publikace Právní informační systémy s odkazem na Richarda Susskinda uvádějí:129 

„Do budoucna lze (…) očekávat, že velké množství činností,  které dnes vykonávají právníci, 

bude možno velmi efektivně, levně a rychle provádět pomocí expertních informačních systémů 

a pracovníků, od kterých nebude právnické vzdělání vyžadováno. Vystudovaní právníci se však 

stále  uplatní  především  při  poskytování  právní  pomoci  v rámci  vysoce  komplikovaných 

a individualizovaných kauz nebo při tvorbě již výše zmíněných informačních systémů.“ S touto 

předpovědí lze patrně souhlasit, nicméně autoři už neuvádějí, v jak blízké budoucnosti a v jakém 

množství činností, takže jejich prognózu nelze vyhodnotit.

Samozřejmě lze nástroje automatizované aplikace práva podrobit kritice, např. kritizovat 

ideologizovanou  představu  o nich,  jejich  nepoužitelnost  na  libovolnou  právní  otázku  nebo 

značně omezené možnosti při automatizovaném zjišťování skutkového stavu. Lze také přednést 

kritiku, která cílí na samotný akt interpretace či právní komentář. Tato kritika však míří mimo 

127 Gartner: Gartner Hype Cycle. 

Dostupný na https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle [cit. 2020-01-11].

128 HOSTIČKOVÁ,  Iva.  Vývoj  paradigmat  výzkumu  umělé  inteligence. Diplomová  práce.  Univerzita  Karlova 

v Praze,  Filozofická  fakulta,  Ústav  informačních  studií  a knihovnictví.  Dostupný  na: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120166617, s. 36 a násl. 

129  ŠAVELKA, Jaromír, et al. Právní informační systémy. Brno: Tribun EU, 2010, s. 9.
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moderní  pojetí  expertních systémů.  Lze každopádně souhlasit  s faktickým konstatováním, že 

očekávání od expertních systémů byla nadnesená a že se v praxi dosud neuchytily.130

Hlavní relevantní kritiku lze shrnout následovně:

Nepraktičnost.  Systémy nebyly  v praxi  používány,  jejich  autoři  si  nedostatek  zpětné 

vazby  vykládali  jako  bezproblémovost.  Mezi  představami  počítačových  vědců  a právníky  je 

leckdy velká propast. Proto by měla být přívětivost vůči uživateli brána v potaz v preferencích 

při  vývoji  nového  systému.  Systém  má  často  omezenou  oblast  aplikace  a právo  je  velmi 

komplexní. Uživatel musí mít pocit, že systém zvýší jeho pracovní výkon a že pro něj nebude 

představovat námahu.131 Součástí tohoto požadavku také je, aby byl uživatelsky přívětivý, tedy 

aby  si  uživatel  mohl  pravidla  či  interpretace  upravovat  podle  své  potřeby  (transparentním 

způsobem).

Chybějící poptávka. Susskind132 trefně upozorňuje na nedostatek ekonomické motivace, 

neboť právní služby jsou poskytovány úhradou za strávený čas. Trvalo poměrně dlouho, než 

vznikly technologické prostředky online, aby mohl službu využít kdokoliv na dálku, a adopce 

v komerčním a neziskovém sektoru je poměrně pomalá.

Vysoké  náklady.  Zjevným problémem je  časová  náročnost  zpracování  určité  oblasti, 

včetně  judikatury,  do  podoby  expertního  systému.  Jde  o osobní  náklady  několika  profesí: 

doménového  experta  (specializovaného  právníka),  znalostního  inženýra  a programátora.133 

Součástí nákladů musí být i testování. Systém navíc vyžaduje průběžnou údržbu v návaznosti na 

změnu  práva  a vývoj  judikatury.  Vytvořit  a udržet  kvalitní  právní  expertní  systém může  být 

velmi náročné; tuto práci lze však decentralizovat a částečně přenést na uživatele, pokud by šlo 

o veřejně dostupný projekt (podobně jako na Wikipedii).

Riziko nepřiměřeného zjednodušení. Model práva a speciálně logická analýza právního 

usuzování abstrahuje od podstatných okolností, do nichž je použití práva zasazeno (lidský prvek, 

historické souvislosti apod.). Zdrojem společenské legitimity práva často není legální pramen 

práva  s racionálním  a přísně  logickým  zdůvodněním  úsudku,  ale  osoba  soudce  či  jiné 

130 LEITH, op. cit.

131 MATĚJKA, Lukáš. Právní aspekty automatizace rozhodovacích procesů. Právnická fakulta: Diplomová práce. 

Brno: 2011, s. 62. 

Dostupný na: https://is.muni.cz/th/ff7vf/Pravni_aspekty_automatizace_rozhodovacich_procesu.pdf

132 SUSSKIND, R. The Future of Artificial Intelligence and Law. Video z přednášky. 2014. Dostupný na:

http://computationallegalstudies.com/2014/03/24/richard-susskind-the-future-of-artificial-intelligence-and-law-via-
reinventlawchannel-com/.
133 SCHREIBER, A. Th, et al., op. cit., s. 20.
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důvěryhodné právní autority anebo procesní aplikace práva. Jak bylo vysvětleno v úvodní části, 

kvůli složitosti fenoménu práva je jasné, že právo nelze aplikovat jen automatizovaně, respektive 

lze tak činit pouze na programovatelné případy a v ostatních může mít roli  vodítka. Z tohoto 

pohledu se může zdát restrikce na pouhé logické vztahy mezi jednotlivými právními příkazy 

nepřiměřeně  zužující.  Polčák134 dokonce  označuje  touhu  po  kauzálních  a jednoduchých 

pravidlech ve vztahu k plnému bohatství práva jako primitivismus. Právě kvůli tomu vycházím 

z právního komentáře, který není z právnického pohledu výrazně problematizován.

Také  další  autoři  si  uvědomují  nedostatky  dřívějších  expertních  systémů,  nicméně 

předvídají, že nová generace expertních systémů se stane vítanou pomůckou právníků.135 Otázka 

opět je, zda to bude trvat 10 let nebo čtyřikrát tolik. 

3.5  Aktuální příklady reprezentace pravidel pomocí kódu

V této podkapitole bych rád ukázal na některá funkční řešení, která jsou již k dispozici, 

přičemž vyjdu z přehledu, který uvádí Morris.136 Je třeba předeslat, že striktně řečeno nejde nutně 

o příklady expertních systémů, ale spíše o nástroje reprezentace pravidel pomocí kódu, což je 

ovšem koncept blízce příbuzný.

134 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, s. 53.

135 STEVENS, Charles, BAROT, Vishal, CARTER, Jenny. The next generation of legal expert systems-new dawn 

or  false  dawn?  In:  International  Conference  on  Innovative  Techniques  and  Applications  of  Artificial  

Intelligence. Springer, London, 2010, s. 439–452.

136 MORRIS, Jason. Rules as Code: How Technology May change the Language in which Legislation is Written,  

and  What  it  Might  Mean  for  Lawyers  of  Tomorrow.  February  5,  2021.  Techshow2021.  Dostupný  na: 

https://s3.amazonaws.com/us.inevent.files.general/6773/68248/1ac865f1698619047027fd22eddbba6e057e990e.

pdf, str. 8.
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Oracle Intelligent Advisor137 

Proprietární systém společnosti Oracle umožňuje zanášet pravidla do tabulek, na základě 

čehož  se  pak  generují  webové  formuláře.  Používá  se  na  automatizaci  některých  procesů 

v byznysu. Obsahuje přehlednou osnovu v levé části rozhraní.

137 Webová stránka: https://www.oracle.com/cx/service/intelligent-advisor/. Obrázek je převzatý ze stránky Oracle: 

Design  interviews.  Dostupný  na:

https://documentation.custhelp.com/euf/assets/devdocs/cloud20c/IntelligentAdvisor/en/Content/Guides/Policy_

Modeling_User_Guide/Design_interviews/Design_interviews.htm [cit. 2021-05-12].
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Neota Logic138 

Webová  platforma  typu  software  as  a service,  která  umožňuje  bez  znalosti  kódu 

sestavovat právnické aplikace. Využívá modelování pomocí vývojových diagramů (flow-chartů). 

138 Webová stránka  https://www.neotalogic.com/. Obrázek je převzatý ze zdroje:  AL TV Neota Logic Part III -  

Canvas Product Walk Through. Dostupný na:  https://www.youtube.com/watch?v=AqU6e5USmDo [cit. 2021-

05-12].
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Obrázek 2: Rozhraní aplikace Neota Logic
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Blawx139 

Open sourcová aplikace,  která  umožňuje uživateli  modelovat  fakta  a pravidla  pomocí 

„puzzle“, které do sebe zapadají jako skládanka. Umožňuje řadit entity do kategorií, definovat 

pravidla  pro  kategorie  či  prioritu  jednotlivých  pravidel.  Výstupem  aplikace  je  deklaratorní 

program. (Autorem programu je zmíněný Jason Morris z Kanady).

139 Viz  webová  stránka  https://www.blawx.com.  Obrázek  je  převzatý  z webové  stránky  Blawx.com.  Example:  

Using Blawx for Rules as Code. Dostupný na: https://www.blawx.com/2020/01/example-using-blawx-for-rules-

as-code/#page-content [cit. 2021-05-12].
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Obrázek 3: Rozhraní aplikace Blawx
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DataLex140 

Umožňuje vložit  kód a definovat cíle,  na základě čehož vygeneruje  aplikaci  v podobě 

chatbota, který klade otázky. V pravém sloupci se potom zobrazuje seznam dosud vložených 

faktů  a současně  z toho  vyvozených  závěrů.  Provozuje  ho  Australský  institut  pro  právní 

informace (AustLII), který byl zřízen dvěma univerzitami se sídlem v Sydney.

140 Viz webová stránka  www.  datalex.org  . Modelování ukazuje přímo příklad svobodného přístupu k informacím, 

viz FOI s11 consultation. Dostupný na: https://austlii.community/foswiki/DataLex/FOIKB [cit. 2021-05-12].
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Obrázek 4: Rozhraní aplikace DataLex
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Docassemble141

Open source serverová aplikace amerického právníka, která umožňuje sestavit formulář 

a generovat  dokumenty  na  základě  Jonathan  Pyle,  zejména  v rámci  pro  bono právního 

zastoupení. Z tohoto pohledu však systém nelze považovat za faktografický systém, z hlediska 

kategorizace má spíše blíže ke generátorům dokumentů, kterých je na trhu celá řada, ale tato 

práce se jim nevěnuje. Do systému je však možné vložit vlastní programátorský kód, který může 

reprezentaci právních norem obsahovat.

3.6  Možné přínosy nových řešení

Lze identifikovat následující možné přínosy nových řešení:

Lepší kvalita služby. Lze najít případy, ve kterých by automatizovaná aplikace práva 

mohla  být  vhodnější,  a to  jak  v právu  hmotném,  tak  v právu  procesním (srozumitelnost  pro 

adresáty, hospodárnost, rychlost, minimalizace chyb v psaní, počtech a při vymýšlení vlastního 

výkladu  práva).  Podrobnější  příklady  uvedu  v další  části  kapitoly.  Navíc  lze  automatizovat 

i navazující  služby  jako  generování  textu  (podání/smlouvy).  Automatizace  také  odstraňuje 

kognitivní  deformace  spojené  s aplikací  práva,  tj.  např.  dodatečné  zdůvodňování  apriorních 

intuicí.142

141 Viz webová stránka Docassemble  https://docassemble.org/. Screenshot rozhraní je převzat z dema počítačové 

aplikace na webové stránce https://demo.docassemble.org/run/legal/#/5. 

142 Srovnej kapitolu Vládnou sloni v knize HAIDT, Jonathan.  Morálka lidské mysli. Praha:  Dybbuk, 2013, s. 81 

a násl.
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Průhlednost.  Základnímu  popisu  nástrojů  automatizace  práva  je  vhodné  se  věnovat 

z hodnotově  neutrálního  hlediska.143 Je  zřejmé,  že  obsah  práva  může  být  různými  osobami 

hodnocen různě, dokonce i jako „neprávo“ čili bezpráví. Nicméně automat na rozdíl od člověka 

tyto aspekty obnažuje, a tedy umožňuje např. zaznamenat nové pravidlo nalezené soudem, který 

se za určitých okolností odchýlí od předpisu. Obsah takového pravidla je obnažen a může být 

snáze podroben konkrétní kritice. To však může být vnímáno i jako nevýhoda, protože to může 

osvětlit některé těžko zdůvodnitelné mezery v logické struktuře argumentace. (viz dále). Vedle 

toho zapojení  právních  expertních  systémů při  přípravě  legislativy  může  nové  právo zlepšit 

a zjednodušit144 a vyhnout se mezerám.

Menší  technická  závislost.  Standardizace  kódu  reprezentujícího  právo  na  zvoleném 

úseku může být výhodná kvůli snadnější udržitelnosti příslušných technických systémů. Pokud 

totiž  dojde  ke  změně  práva  na  daném  úseku,  což  se  děje  často,  a daná  agenda  je  ve 

specializovaném informačním systému, je nutné platit dodavateli za aktualizaci systému, která 

probíhá na míru a není průhledná. Tentýž proces by však mohl proběhnout tak, že dojde pouze ke 

změně  kódu  reprezentujícího  právo  a systém  tomu  přizpůsobí  změny  ve  svém  fungování. 

Náklady  státu  na  legislativní  údržbu  informačních  systémů  se  přitom pohybují  ve  stovkách 

milionů až jednotkách miliard korun ročně.

Nevýlučnost.  Možnost  obsloužit  s fixními  náklady vysoký počet  lidí  (byť je  to  v ČR 

patrně limitováno nepříliš vysokým počtem obyvatel). To lze nejsnadněji dosáhnout přes internet 

–  webové stránky  by  měly  umožňovat  doplňování  nových  právních  informací  dobrovolníky 

(případně úpravu modelu), program by měl být svobodně šiřitelný a jeho používání by mělo být 

pro statistické účely sledováno a vyhodnoceno.

Jako dílčí závěr lze shrnout, že v době, kdy počítače měly paměť několik kB, neexistoval 

internet, jak ho známe dnes, a státní instituce měly svoje data na papírech, zřejmě nebyly vhodné 

podmínky pro úspěch právního expertního  systému.  Pokud k tomu přidáme,  že  při  velikosti 

státních datových fondů pro zamýšlené užití  jde o komplexní projekt,  který je v podmínkách 

státu  spojen  s velkým rizikem,  nelze  se  divit,  že  jsme příležitosti  v této  oblasti  dosud příliš 

neprozkoumali.

143 Ve svém článku Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit., s. 324, vysvětluji, proč je podle mého názoru 

nutné pro model práva vycházet z pozitivismu (viz v této práci s. 10).

144 POULSHOCK, Michael. Rule-Based Legal Information Systems, op. cit.
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3.7  Výhrady k novým modelům (reprezentace pravidel v kódu)

To neznamená,  že proti  reprezentaci  pravidel  v kódu nelze vznést  relevantní  námitky. 

Jejich příkladný výčet uvádím níže, a to i s tím rizikem, že ze několik let se ukáže, že některé 

z těchto výhrad nebyly zas  tak podstatné nebo naopak některé  zásadní  ze  seznamu vypadly, 

protože  úplně stejně dnes  působí  výčet  výhrad v citovaných dobových článcích  k první  vlně 

symbolické  AI  v právu.  Pod  eufemismem  „záležitosti  ke  zvážení“  najdeme  některé  body 

i v příslušném výčtu v publikaci OECD Primer.145 První dvě výhrady jsou v podstatě stejné, které 

jsem již uvedl výše v seznamu výhrad proti první vlně expertních systémů na str. 47.

Nákladnost.  Modelování práva pomocí počítače,  abychom získali  relevantní hodnotu, 

vyžaduje  součinnost  více  různých  profesí  a může  být  velmi  nákladné.  Poměr  „cena  versus 

výkon“ může být velmi problematický. Vynaložené náklady budou pouze zřídkakdy odpovídat 

přínosu,  zejména  u malých  soukromých  entit  mohou  být  transakční  náklady  a investice 

prohibitivně vysoké oproti tradičnímu způsobu práce. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost 

výběru správné oblasti pro modelování a této problematice věnuji celou podkapitolu 3.8. 

Nepraktičnost. S pochybnou efektivitou souvisí i nízká přidaná hodnota pro uživatele. 

Pro právníka bude při výkonu jeho profese pouze zřídka kdy užitečné získat strojově čitelný 

zápis právní úpravy, resp. není na první pohled zřejmá výhoda oproti tradičnímu právnickému 

komentáři,  když jde pouze o jiný způsob zachycení znalostí.  Právník typicky řeší  u složitých 

případů, že musí poskládat úpravu napříč právními oblastmi a je pravděpodobné, že v takové 

podobě právní komentář nebude k dispozici.  Nedostatek přidané hodnoty pro uživatele (tržní 

potřeby) patří mezi nejdůležitější důvody, proč start-upy zkrachují.146 Úvod této výhrady, který 

vyjadřuje pravděpodobný pocit běžného právníka z představení konceptu reprezentace pravidel 

v kódu, je samozřejmě relevantní pouze částečně. Hlavním cílem reprezentace pravidel v kódu 

není pomoci právníkům v každodenní práci, nýbrž automatizovat masové rutinní činnosti, jejichž 

náklady typicky nese stát.  Ale ve zbylé části  je výhrada relevantní,  protože „zapadnutí“ této 

novinky do zbytku právnické práce nebude samozřejmé, bude trpět těžkopádností a vyžadovat 

souhru s dodavateli příslušných informačních systémů.

Pokračování  v inflaci  právního  materiálu.  Z hlediska  společenské  odpovědnosti  je 

třeba zmínit, že zvýšení efektivity samo o sobě patrně nepovede k menšímu rozsahu práva a jeho 

145 MOHUN, J., a ROBERTS, A. Cracking the Code, op. cit., s. 69 a násl.

146 CBInsights.com.  The  Top  20  Reasons  Startups  Fail.  November  6,  2019.  Dostupný  na: 

https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ [cit. 2021-05-20].
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aplikace. Jde o případ tzv. Jevonsenova paradoxu, kdy naopak vyšší efektivita povede k větší 

produkci,  v tomto  případě  legislativní  a aplikační  inflaci,  pokud  s vyšší  efektivitou  díky 

digitalizaci práva nespojíme cílenou snahu o omezení legislativní a administrativní produkce. 

Omezení prostoru pro kreativitu justice.  Důsledná reprezentace práva pomocí kódu 

vyžaduje, aby justice svá rozhodnutí validně včlenila do právního řádu. To nepochybně určitým 

způsobem limituje kreativitu justice při nalézání práva a může být sporné, zda to je dobře či 

špatně.  Zatímco  dosud  postačilo  rozhodnout  na  základě  vágní  úvahy  bez  nutnosti  případný 

judikát rigidně ukotvit vzhledem k právnímu řádu a případně ještě uspět u soudů vyššího stupně, 

nově by možná bylo nutné navázat interpretaci na některý uznávaný korektiv typu „dobrých 

mravů“,  zohlednit  ve  výkladu  pojmu  (a upravit  tak  ontologii)  či  rovnou  konstruovat  novou 

normu  doplňující  zkoumaný  úsek  práva,  přičemž  taková  nová  konstrukce  by  kvůli 

transparentnosti  reprezentace  pravidel  byla  pod  mnohem  větším  drobnohledem.  Lze  také 

uvažovat, že část soudců bude takovou rigoróznost považovat za nadbytečnou, i pokud bychom 

ji vztáhli skutečně jen na judikáty vybrané k publikaci. Kreativita justice nad rámec zákona či 

standardní  interpretace  má  dvousečnou  povahu,  protože  ji  lze  uplatňovat  jak  k cílům 

spravedlnosti,  mezi  něž  patří  i právní  jistota,  tak  naopak  na  jejich  úkor.  Proto  limitace  této 

kreativity  a její  transparence  patrně  sama  o sobě  není  zásadní  slabou  stránkou  z hlediska 

společnosti.

Byrokratičnost,  odpor  tradiční  právnické  profese  a vyčlenění  lidí.  Pokud  nebude 

s implementací  spojeno  citlivé  a pečlivé  vyhodnocení,  v jakém rozsahu je  vhodné judikaturu 

propojovat s právním řádem, může být celý proces brán jako zbytečná byrokracie. Nový proces 

může vzbuzovat odpor u tradiční právnické profese, která ho bude vnímat jako ohrožení tradiční 

povahy  své  disciplíny.  Transformace  bude  svým  způsobem  vyčleňovat  část  právníků 

z plnohodnotného  výkonu  profese.  Proti  tomu  lze  namítnout,  že  plný  rozvoj  reprezentace 

pravidel  v kódu  bude  trvat  10-30  let,  tedy  půjde  o postupný  proces,  během  kterého  dojde 

k částečné generační obměně a požadavky na běžného uživatele budou významně nižší než na 

právníka, který se podílí na konstrukci takových systémů.

Pomalá  standardizace.  Když  pozorujeme  standardizační  úsilí  např.  na  poli 

elektronických faktur, podává se, že celý proces je extrémně dlouhý a složitý. Naopak na poli 

digitálních měn jako je ether,  které jsou propojeny s kódem, pozorujeme významný rozmach 

a přes dílčí neúspěchy obrovský investovaný kapitál, a to díky energii soukromého sektoru. Zdá 

se, že digitalizace práva, které je se státem těsně spojeno, má klíčovou přidanou hodnotu spíše 
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v procesech, kde dominuje veřejnoprávní regulace a hledá se způsob, jak procesy administrovat 

s minimem  nákladů.  Pomalá  produkční  schopnost  českého  státu,  ale  států  a státních  celků 

obecně,  může standardizační proces výrazně zpomalit  až  bude tak pomalý,  že nebude vůbec 

stíhat  inovace  v soukromém sektoru  a bude  tak  pokračovat  dvourychlostní  systém zásadních 

inovací v soukromém sektoru a mnohaletého zaostávání ve veřejném sektoru. Z toho důvodu se 

jeví vhodné do celé věci vtáhnout technologické firmy, které mají k této oblasti blízko a vytvořit 

komerční  incentivy pro rozvoj  této veřejné informační  infrastruktury.  Tyto firmy pak mohou 

významně přispět řemeslné kvalitě (uživatelské přívětivosti, funkčnosti, propojení) výsledných 

standardů a produktů i k rychlosti rozvoje.

Monopolizace  práva.  Jak  bylo  vysvětleno  v podkapitole  2.3.2 na  straně  25,  model 

moderního  právního  řádu  musí  zachycovat  také  model  diskurzu,  který  v potřebné  míře 

podstatných aspektů  umožňuje  prezentaci  a zachycení  různých právních  názorů.  Proto  řadím 

mezi významná rizika situaci, kdy by byl celý systém nastaven tak, že existuje pouze jediná 

závazná podoba právní interpretace. Interpretací může být více a je potřeba zohlednit u různých 

zdrojů různou úroveň validity, a to podle jejich původců. Například vrstvu legislativy nechat na 

gesčním ministerstvu v rámci služebního výkladu, s vyšší úrovní validity modelování judikatury 

nechat  na  publikačních  senátech,  umožnit  reprezentaci  renomovaných  soukromých  zdrojů 

(vydaných v nakladatelstvích uznávanými experty či institucemi nebo institucí péče o právní řád, 

pokud  bude  existovat,  viz  podkapitola 6.3)  i dalších  zdrojů  a nastavit  doporučená  pravidla 

precedence, aby v celém systému nenastal  chaos a bylo jednoznačně dohledatelné, kdo učinil 

určitá  konkrétní  rozhodnutí  s dopadem  na  celý  systém.  Pochopitelně  je  z důvodu  možnosti 

ověření  nutné  trvat  na  tom,  aby  taková  reprezentace  či  systém  umožňovaly  isomorfní 

reprezentaci, viz podkapitola 5.3.1 na straně 109.

3.8  Výběr vhodné oblasti z hlediska přínosů a nákladů

Chceme-li se věnovat modelování práva, aby nešlo o čistě teoretický úkol a abychom se 

vyvarovali některých popsaných úskalí neúspěšných aplikací, a naopak aby naše úsilí přineslo 

vysokou  přidanou  hodnotu,  musíme  se  nejprve  věnovat  výběru  zkoumaného  úseku  práva. 

Činíme tak s ohledem na účel modelu, kterým je poskytovat lidem analytickou či faktografickou 

odpověď  na  položené  právní  otázky.  Cílem  je,  abychom  investovali  omezené  zdroje  do 
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technologie užitečné pro lidi; automatizace práva nepochybně patří mezi nové oblasti, které jsou 

ve vývoji a jejich přínos teprve čeká na další průzkumné práce a zkoušku životaschopnosti.

Výběr  modelovaného  úseku  práva  by  měl  být  předmětem  aspoň  orientační 

a zjednodušené analýzy nákladů a přínosů (CBA, cost/benefit analysis).147 Významnou motivací 

modelů a automatizace regulace je snaha ušetřit. Často se mluví o byrokracii a o nákladech firem 

v soukromém sektoru na dodržování norem, které se odhadují na 250 miliard dolarů ročně.148

Zkusím však uvést příklad toho, kdy by mohla být automatizace užitečná ve veřejném 

sektoru.  V České  republice  máme cca  3500 malých obcí  do  500 obyvatel  a cca  23  obcí  na 

100 000 obyvatel, což je nejvíce mezi zeměmi OECD (průměr jsou 3).149 Pokud se podíváme na 

nejmenší  české  město  Přebuz  s 69  obyvateli,  zjistíme,  že  zde  nepůsobí  žádný  úředník 

a působnost  městského úřadu vykonává neuvolněný starosta.  Nejmenší  obec má dokonce 15 

obyvatel  (Vysoká  Lhota).  V ČR  je  přes  4000  obcí,  které  mají  méně  než  1000  obyvatel.150 

Znamená  to,  že  starosta  malé  obce  musí  znát  veškerou  agendu  v mnoha  různých  oblastech 

z různých  koutů  legislativy.  Řada  starostů  tuto  práci  dělá  s obdivuhodným  nasazením 

a samostatností,  přestože  často  nemají  právní  vzdělání.  Starosta,  úředník  nebo  jiná  osoba 

aplikující právo (dále jen „úředník“) tak při vyřizování jiných než rutinních žádostí do jisté míry 

improvizuje a spoléhá se na to, že případné nedostatky budou napraveny až v odvolacím řízení 

na krajském úřadě. Aplikace práva se tak dostává k metodě pokus/omyl. Přitom by bylo možné 

mu poskytnout jednoduchou online aplikaci pro podporu rozhodování,  která by mu pomohla 

složitější  případ  vyřídit  v souladu  se  zákonem,  literaturou  i judikaturou.  Touto  aplikací  je 

například zmíněný automatizovaný právní komentář, který má faktografickou povahu.151

147 V mnohem  širším  rozsahu  viz  např.  projekt  Českých  priorit.  ZAPLETALOVÁ,  L.,  ROSENBERG,  Z., 

FRÜHAUF L. (2019).  Průvodce analýzou nákladů a přínosů (Verze 1.0). Praha: České priority. Dostupné na: 

www.ceskepriority.cz/metodologie. 

148 MOHUN, J., a ROBERTS, A. Cracking the code, op. cit., s. 17.

149 NKÚ.  Obce  v České  republice  a meziobecní  spolupráce. Dostupné  na: 

https://www.nku.cz/assets/kontrola/analyzy/obce-v-ceske-republice-a-meziobecni-spoluprace.pdf [citováno  2. 

června 2020].

150 ČSÚ.  Počet  obyvatel  v obcích  –  k 1.1.2020.  Dostupné  na:  https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-

obcich-k-112019 

151 KRECHT, Jaroslav. Normativní regulace. Praha: Ediční středisko PF UK, 1997, str. 134. Narozdíl od Krechta 

a dalších (např.  GERLOCH, A.:  Teorie práva,  op.  cit.,  s.  35) se však nehlásím k poměrně přísnému pojetí 

deontické  logiky,  která  vylučuje  jinak  běžné  (ač  nežádoucí)  kontravalence  v právu;  srovnej  můj  předchozí 

článek Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit., s. 340–341.
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Očekávaným přínosem automatizovaného funkčního modelu zkoumaného úseku práva 

by bylo, že několik tisíc úředníků vyřeší novou nebo dosud nezažitou věc několikrát rychleji 

a s větší  pravděpodobností  napoprvé  správně.  Díky tomu vzroste  spokojenost  klientů  veřejné 

správy  a klesne  zatížení  odvolacích  úřadů.  Veřejná  správa  zvládne  rychle  vyřídit  i obrovský 

nápor stovek tisíc žádostí.  

Díky tomu se nám podaří poskytovat kvalitnější aplikace pro výkon veřejné správy, aby 

se  již  neopakovaly  situace,  kdy  je  formulář  vytvořen  nepromyšleně  a umožňuje  vysokou 

chybovost. Na příklad chybovost vyplnění formuláře na programy MPSV v oblasti kurzarbeitu či 

mimořádné okamžité pomoci se pohybovala v rozmezí 70–90 %.152 Dalším příkladem, kde by 

mohl  být  postup  vhodný,  jsou  žádosti  o úvěry  se  státní  zárukou  u Českomoravské  záruční 

a rozvojové  banky  v programu  COVID  I,  kde  se  uvádí,  že  90 %  žádostí  bylo  chybných. 

S využitím automatizovaného právního komentáře by bylo možné odfiltrovat osoby, které nemají 

nárok, ještě před podáním žádosti, zajistit vysokou míru správnosti a zvýšit počet zpracovaných 

žádostí  ze  100  týdně  na  řádově  vyšší  počet.153 Velmi  užitečná  by  byla  i aplikace,  která  by 

prezentovala platná pravidla na daném místě v daném čase během vládních epidemiologických 

opatření proti koronaviru, která se často mění.

Přínosy konceptu pravidel  v podobě kódu (Rules  as  Code)  se  však neomezují  jen  na 

koronavirus.  Řada  ministerstev  a velkých  úřadů  nejen  v ČR zápasí  s problémem tzv.  vendor 

lock-in, což je závislost na jednom dodavateli, přičemž mezi možné příčiny patří skutečnost, že 

tento dodavatel umí jako jediný své systémy aktualizovat tak, aby zvládly změny legislativy.154 

Notoricky známé příklady jsou systémy firmy OKsystem na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 

firmy Gordic na Magistrátu hl. m. Prahy či firmy CCA na Ministerstvu spravedlnosti. Pokud by 

však do nich byla legislativní pravidla vkládána transparentním způsobem jako kód, který by 

152 FROLÍK, Adam. Chybovost až 70 procent. Program Antivirus se potýká s problémy. Seznam zprávy.cz, 8. 4. 

2020.  Dostupné  na:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chybovost-az-70-procent-program-antivirus-se-

potyka-s-problemy-98743 [citováno  27.  12.  2020].  ŽÍDEK,  Bohumír.  U žádostí  o mimořádnou  okamžitou 

pomoc  je  chybovost  90  procent,  MPSV  změny  neplánuje.  Novinky.cz,  13.  5.  2020.  Dostupné  na: 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/u-zadosti-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-je-chybovost-90-

procent-mpsv-zmeny-neplanuje-40323849 [citováno 27. 12. 2020].

153 ČTK. ČMZRB zvládá 100 žádostí o COVID I týdně, chce zrychlit. Aktualizace: 08.04.2020 16:54. Dostupný na 

webu: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cmzrb-zvlada-100-zadosti-o-covid-i-tydne-chce-zrychlit/1877538

154 MOHUN, J. and ROBERTS, A. Cracking the Code, s. 94. V českých podmínkách viz např. KOUBEK, Ladislav, 

a PROFANT, Ondřej. Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě. 

Verze 3, 2019. Dostupné na webu https://www.pirati.cz/assets/pdf/akcni-plan-opensource-v3.pdf 
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odborný personál  (či  jiný dodavatel)  zvládl  upravit  sám a v případě nutnosti  by ministerstvo 

předalo správu systému s těmito pravidly novému dodavateli, míra závislosti by poklesla a s tím 

by se i zlepšily vyhlídky úřadu na vyjednání férových cen u původního dodavatele. Náklady na 

údržbu včetně potřebné interpretace nové legislativy ze strany výrobců systémů by klesly. 

Jiným  příkladem  vhodné  aplikace  Rules  as  Code  je  situace,  kdy  poskytovatel 

spotřebitelského úvěru uzavírá  se svými dlužníky smlouvu o spotřebitelském úvěru v podobě 

formuláře. V takovém případě lze uvažovat, že by zákon mohl nově požadovat, aby poskytovatel 

takovou  smlouvu  reprezentoval  pomocí  strojově  čitelných  pravidel  definovaných  národní 

regulací  a aby  každá  taková  smlouva  byla  online  odeslána  ČNB,  která  by  kontrolovala,  že 

smlouvy odpovídají zákonu či specifické regulaci včetně zohlednění údajů o klientech, aby bylo 

vyloučeno předlužování a nezodpovědné půjčování, které následně platí stát ze sociálních dávek 

nebo  na  které  doplácí  kvůli  přesunu  příjmů  do  šedé  ekonomiky.  Kontrola  by  byla  plně 

automatizovaná a obsahovala by: 

• kontrolu základních parametrů, jako je výše úroku, 

• kontrolu dodržení omezení pro případy nesplácení, jako je agregovaná výše smluvních 

pokut a poplatků, 

• neadekvátní podmínky vyplývající z možného zneužití postavení silnější smluvní strany,

• nesplnění  podmínek  pro  daný  typ  smlouvy  z důvodu  nízkého  příjmu  žadatele  či 

chybějícího zbytného majetku, kterým by žadatel ručil. 

Tímto způsobem by bylo možné již v zárodku zmírnit příčiny předlužování obyvatelstva, 

aniž bychom omezovali a zdržovali poctivý byznys a přístup ke službám. Adekvátnost smluv by 

se řešila již před jejich uzavřením, nikoliv až léta poté, kdy jde typicky o podstatně hůře řešitelný 

problém ohrožující  právní  jistotu všech zúčastněných.  Stát  by poskytoval  zákonnou ochranu 

pouze  takovým  kontraktům,  které  byly  uzavřeny  poskytovatelem  spotřebitelského  úvěru 

v souladu s danou regulací. Příbuzná úprava pro reporting finančních institucí již byla zmíněna 

výše u DRR v poznámce pod čarou č. 121.

Přínosy konceptu pravidel v podobě kódu jsou tedy jednoznačně zřetelné i v době mimo 

krizové situace.

Nezbytným nákladem je vždy nutnost aplikaci naprogramovat, což vyžaduje sladit práci 

rolí  v tvorbě  znalostních  systémů  (právníka,  analytika  znalostí155)  a tvorbě  samotné  aplikace 

155 SCHREIBER, G., op. cit., s. 21.
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(programátor, UX designer, tester), udržovat ji aktuální a seznámit s ní úředníka, případně ho 

zaškolit.

Dovozuji, že ve prospěch přípravy automatizovaného právního komentáře k určité oblasti 

budou hrát faktory uvedené v tab. 2.

– proveditelnost:

– není složité proces konceptuálně uchopit (jde o programovatelný případ),

– vystihuje rozsáhlý algoritmus, se kterým není úředník (uživatel či právník) seznámen – 

komplikované,  ale  svou povahou technické a nikoliv komplexní  oblasti156 či  často se 

měnící právní úprava, hezký příklad je neustále se měnící regulace v době pandemie,157

– vysoká přidaná hodnota:

– počet  uživatelů  či  aktů  aplikace  je  vysoký,  tedy  je  vysoká  přidaná  hodnota,  např. 

u formuláře či inteligentního průvodce, který používá velký počet osob,

– pokud je počet aktů aplikace mimořádně vysoký, že jiný než automatizovaný způsob 

včasného zpracování nepřichází v úvahu,

– v sázce je toho tolik, že chceme významně snížit riziko chyby,158

– nízké náklady:

– je dostupný právní komentář (ideálně pod veřejnou či úřední licencí),

– není složité aplikaci naprogramovat, tedy jsou nízké osobní náklady,

– úředník agendu nemá agendu tak zažitou, že ji vykoná už teď dostatečně efektivně.

Tabulka 2: Faktory zvažované při výběru oblasti pro reprezentaci práva v kódu

Před rozhodnutím o realizaci projektu by měla být provedena zmíněná kvalitní analýza nákladů 

a přínosů.

156 KUŹNIACKI,  Błażej.  The  Marriage  of  Artificial  Intelligence  and  Tax  Law:  (I)  Past  &  Present.  Kluwer 

International  Tax  Blog. Dostupný  na  webu:  http://kluwertaxblog.com/2019/01/23/the-marriage-of-artificial-

intelligence-and-tax-law-i-past-present/

157 Je třeba dodat, že schopnost skutečně se pravidla dozvědět, je pouze nutnou podmínkou toho, aby lidé pravidla 

dodržovali. Pokud by byla pravidla prevence šíření nemoci zaznamenána ve strojově čitelné podobě, bylo by 

možné je  přímočaře přenášet  do mobilních aplikací,  televizí,  reklamních ploch, bannerů apod. a zajistit  tak 

vládním opatřením širokou publicitu.

158 MORRIS, Jason. Rules as Code: How Technology May change the Language in which Legislation is Written,  

and What it Might Mean for Lawyers of Tomorrow, op. cit., str. 13, uvádí například svobodu či bohatství.
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3.9  Složky právního expertního systému

Předpokládejme, že jsme vybrali vhodnou oblast pro automatizovaný právní komentář. 

Nyní  bych  rád  ve  stručnosti  představil  základní  složky  takového  systému,  abychom  si  ho 

dokázali představit. Při popisu právního expertního systému je třeba typicky zvážit následující 

složky a aspekty.

Báze znalostí o pravidlech a faktech. Přehled formátů, které jsou nyní využívány pro 

zachycení  logického  obsahu  obecných  právních  pravidel,  poskytuje  řada  publikací.159 Právě 

použití  v korporátním sektoru má největší  vliv na specifikaci formátu.  V současné době mají 

pozornost následující formáty: RuleML, SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Rules), 

SWRL (The Semantic Web Rule Language), RIF (The Rule Interchange Format), LKIF (The 

Legal  Knowledge  Interchange  Format).  Ostatně  tyto  formáty  vycházejí  z RDF  (Resource 

Description  Framework),  což  je  formát  značkování  predikátové  logiky  používaný  v tzv. 

sémantickém  webu.  Okrajového  použití  v právu  se  nadále  dostává  programovacímu  jazyku 

Prolog. Od těchto jazyků je třeba zásadně odlišovat popisné varianty XML, které nezachycují 

logickou strukturu, nýbrž pouze strukturu dokumentu a formátování textu (META Lex, Akoma-

-Ntoso  apod.,  viz  např.  přehled160).  V právních  pojmech  i při  popisu  reálného  světa  (tedy 

znalostí, které jsou právem presumovány) se někdy uplatňuje tzv. ontologie (ve smyslu právně 

informatickém), kterou se z pohledu datového modelování  rozumí popis vztahů mezi třídami 

a jejich prvky či atributy prvků. Je zřejmé, že znalosti o právních předpisech či případech musí 

být  získané  platným  způsobem,  tedy  z pramenů  práva  se  zohledněním  jejich  působnosti 

v nejširším slova smyslu.  Proto se leckdy mluví  o požadavku na izomorfismus tak,  aby bylo 

možné  každou  část  explicitní  formulace  normy  svázat  s příslušnými  ustanoveními  práva. 

Reprezentaci faktů se také někdy říká databáze. Mezi pravidly pak může být i vztah priority, 

například  vyvozený  ze  zásady  lex  specialis.  Fakta  si  lze  načítat  i rozhraním z informačních 

systémů pomocí API, pokud je jednoznačně definováno.

Logika. Předmětem práce expertního systému je hledat odpovědi na otázky, což vyžaduje 

pravidla vyplývání (inference), a ta jsou dána logikou. Může jít obecně o logiku na úrovni vět 

(výrokovou  logiku)161,  predikátovou  logiku  prvního  řádu162,  logiku  vyššího  řádu  (HOL),163 

samozřejmě s vhodným typem reprezentace normativity.  Známe tak logiky jako je  deontická 

159 GORDON, Thomas F., GOVERNATORI, Guido, ROTOLO, Antonino. Rules and norms: Requirements for rule 

interchange languages in the legal domain. In: Rule interchange and applications. Springer, 2009, s. 282–296.

160 SARTOR, Giovanni et al. Legislative XML for the Semantic Web. Springer, 2011.

62



logika  s operátory  příkazů,  zákazů  a dovolení,  deskriptivní  logika  jako  restrikce  predikátové 

logiky prvního řádu,  případně logiky doplněné o rozměr  času  či  jinak  specializované (LLD, 

Norma apod.).  Kolem roku 2010 vznikl jazyk FL postavený na lineární temporální logice.164 

HOL jsou sice plně výstižné, ale nejsou funkční, protože zpracování trvá moc dlouho a nemusí 

být rozhodnutelné; většinou se tedy používá logika prvního řádu s časovou vrstvou.165 V právu 

lze uvažovat i o tzv. zamítnutelném usuzování (defeasible reasoning). V české odborné právní 

literatuře  se  tématu  věnovala  publikace  o automatizovaném zpracování  právních  textů,  která 

vycházela z Tichého transcendentní intenzionální logiky, ale neobsahuje její praktické použití, 

pouze  příklad  v CLIPS.166 Je  třeba  říci,  že  neexistuje  správný model,  protože  jde  v podstatě 

o model  jazyka,  který  reprezentuje  logika  vyššího  řádu,  a úroveň  logiky  musí  být  zvolena 

s patřičnou  granularitou  (např.  nemá  smysl  modelovat  všechny  úvahy  při  myšlenkové 

rekonstrukci skutkového děje). Logika musí být primárně přenositelná do logického programu. 

Příliš granulární logika je pro použití nepraktická.  Navíc s každou logikou se pojí i důsledky 

ohledně dokazatelnosti tvrzení, takže tvrzení v logice vyšších řádů mohou být těžko dokazatelná 

nebo  za  nehospodárného  vynaložení  zdrojů.  Proto  se  jeví  rozumné  při  konstrukci 

automatizovaného právního komentáře postupovat od nejjednoduššího, tedy normativní logiky 

vět167 a dle potřeby zvyšovat míru podrobnosti. 

Inferenční stroj. S daty pracuje s využitím logiky inferenční stroj, který řetězí jednotlivé 

právní normy, případně poskytuje odpovědi na dotazy.168 Základní funkce inferenčního stroje 

jsou poskytnutí výčtu skutkových hypotéz, které musí být splněny pro dosažení zadaného cíle 

(např.  poskytnutí  informací na žádost,  vyplacení sociální  dávky, vydání  stavebního povolení, 

161 Srovnej  také  článek  MICHÁLEK,  Jakub.  Automatizovaná  podpora  rozhodování  v právu  na  úrovni 

gramatických vět, op. cit.

162 SERGOT, M. J. et al. The British National Act as a Logic Program, op. cit.

163 BENZMÜLLER, Christoph, PARENT, Xavier. First  experiments with a flexible infrastructure for normative 

reasoning. arXiv preprint arXiv:1804.02929, 2018.

164 GORÍN, Daniel,  MERA, Sergio,  SCHAPACHNIK, Fernando.  A Software Tool for  Legal Drafting. In:  Fith 

Workshop  on  Formal  Languages  and  Analysis  of  Contract-Oriented  Software  (FLACOS’11).  2011,  s. 71. 

Dostupné na https://arxiv.org/pdf/1109.2658.pdf.

165 SCHWEIGHOFER  a kol.  Tool  supported  Collaborative  Design  of  Semantic  and  Executable  Models  from  

Normative Texts, op. cit., s. 12.

166 PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. KEY Publishing, 2007.

167 Viz můj článek Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, op. cit.

168 PTAŠNIK. Automatizované zpracování právních textů, op. cit.
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odkladu  exekuce  nebo  jiného  cíle,  který  občané  obvykle  sledují),  případně  také  jejich 

vyhodnocení pomocí dotazů uživateli, a dále vypsání všech práv a povinností, které osoba v dané 

situaci má. Každá z uvedených skutečností musí být strojem zdůvodněna, tedy inferenční stroj 

by měl být schopen převést své inference do přirozeného jazyka, kterému porozumí uživatel. 

Inferenční stroj závisí na zvoleném způsobu reprezentace právních norem. Příklady strojů pro 

zpracování vedle zmíněného Prologu jsou Carnaedes (formátu LKIF), již zmíněný Oracle Policy 

(nyní Oracle Intelligent Advisor) založený na přirozeném jazyce, stroj Jaes,169 případně knihovna 

CLIPS  46,170 nejčastěji  užívaná  v expertních  systémech,  a od  ní  odvozený  JESS,171 nebo 

v případě Etherea Ethereum Virtual Machine (EVM).172 Obecně známým projektem je projekt 

Watson společnosti IBM, který by se dal aplikovat i v právu (viz výše zmíněný ROSS). Projekt 

Watson  ovšem  pracuje  zejména  s nestrukturovanými  informacemi.173 Odpovědi  vrací 

s procentuálním vyhodnocením, které by v racionální právní argumentaci nebylo v právním státě 

přijatelné  ani  na  straně soudce,  ani  na straně  procesní  strany;  taková informace má význam 

nanejvýš při odhadu rizika a v mediaci sporů.

Počítačový program.  Nosičem výše uvedených prvků je  potom počítačový program, 

který je napsán v některém programovacím jazyce,  typicky se rozlišují  obecné programovací 

jazyky a doménové jazyky.174 Pro  deklarativní  programování  právních  expertních  systému se 

například používal Prolog či MircoPlanner, jinak se používá C, C#, Java, Python apod. Expertní 

systém může také fungovat v prostředí, jako je CLIPS od americké agentury NASA. Od roku 

2015 tu máme také decentralizovanou síť Ethereum, na které je možné na virtuálním počítači 

(EVM) spustit definované kontrakty, což může být relevantní pro soukromé právo. Používá se 

tam jazyk Solidity, který vychází z C++, Pythonu a Javascriptu a aktuálně je ve verzi 0.8.5. 

Ideální je, aby v daném jazyce existovala volně dostupná knihovna pro inferenční stroj 

a další součástky programu. V dnešní době se pak jeví jako příhodné, aby byl v rámci široké 

dostupnosti počítačový program poskytován přes prostředí internetového prohlížeče. 

169 STEVENS, Charles, BAROT, Vishal, CARTER, Jenny. The next generation of legal expert systems-new dawn 

or  false  dawn?.  In:  International  Conference  on  Innovative  Techniques  and  Applications  of  Artificial  

Intelligence. Springer, London, 2010. p. 439-452.

170 PTAŠNIK. Automatizované zpracování právních textů, op. cit.

171 ZELEZNIKOW. Using web-based legal decision support systems to improve access to justice, op. cit.

172 Solidity. Dokumentace verze 0.8.5. https://docs.soliditylang.org/en/latest/ [cit. 2021-05-22]. 

173 KALYANPUR, Aditya,  et  al.  Structured data and inference in  DeepQA. In:  IBM Journal  of  Research and  

Development 56.3.4 (2012), s. 10–1.

174 MOHUN, J., a ROBERTS, A. Cracking the code, op. cit., s. 71.
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Aktuální shrnutí  Jasona Morrise175 uvádí pro modelování  práva příklady následujících 

programovacích jazyků či produkčních systémů: 

• Catala, což je jazyk využívaný výzkumným institutem Inria ve Francii pro modelování 

francouzské legislativy, 

• L4, což je doménově specifický jazyk vyvíjený univerzitou v Singapuru ve spolupráci se 

soukromou společností Legalese, která publikuje na svém webu zajímavé shrnutí oboru 

počítačového modelování práva citované v poznámce pod čarou č. 101, 

• OpenFisca je  již  výše  citovaný  systém  pro  modelování  francouzských  daňových 

předpisů pro účely odhadu dopadů jejich změn,

• Ergo, který umožňuje v relativně jednoduché podobě vkládat programovatelné operace 

do kontraktů,

• Logic Production System, který vyvíjí Imperial College v Londýně a jeho specifikem 

jsou opakované události.

Z výše uvedených příkladů vidíme, že v řadě případů jde o výsledky spolupráce mezi 

univerzitou  a soukromým  sektorem.  Ideální  prostředí  by  mělo  zvládat  jak  modelování 

opakovaných  událostí,  tak  si  současně  udržet  srozumitelnost  a umožnit  vizualizace  různým 

způsobem (flow chartem, rozpadem do struktury, rozklikávacím seznamem, chat botem apod.), 

ale zejména být užitečné pro praxi.

Uživatelské prostředí. V uživatelském prostředí počítačového programu zadává uživatel 

dotazy, vkládá vyžádané skutečnosti, které jsou rozhodné pro vyhodnocení dotazu, a seznamuje 

se  s výstupem  inferenčního  stroje,  tedy  odpovědí  na  dotaz  a jejím  zdůvodněním.  Příklad 

uživatelského rozhraní konkrétního zamýšleného expertního systému si popíšeme v následující 

kapitole.

3.10  Příklad uživatelského rozhraní expertního systému

V této  praktické  části  bych  rád  stručně  načrtl  možný  příklad  uživatelského  rozhraní 

automatizovaného  právního  komentáře  jako  jedné  z možných  implementací  jednoduchého 

právního expertního systému. Je zřejmé, že jde o úroveň prototypu a v profesionálním nasazení 

by bylo nutné, aby se této úlohy ujali zkušení UX designéři.

175 MORRIS, Jason. Rules as Code: How Technology May change the Language in which Legislation is Written,  

and What it Might Mean for Lawyers of Tomorrow, op. cit., str. 10.
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Automatizovaný právní komentář jsem již stručně zmínil v podkapitole 2.3.3. Slouží jako 

podpora  rozhodování  tím,  že  v návaznosti  na  právnický  komentář  zpracovává  a interpretuje 

určitý  úsek  práva  a následně  dokáže  po  zadání  faktů  v některých  případech  automatizovaně 

vyhodnotit  právní  situaci.  Použitím  právnického  komentáře  se  mimo  jiné  jednoduše 

vypořádáváme s námitkami k interpretaci, které by mohly být s problematikou spojeny, protože 

vycházíme z toho, že k danému úseku práva vždy existuje zpracovaný právnický komentář, který 

srovnává  možné  interpretace  a prezentuje  preferované  řešení  na  základě  odborného  úsudku. 

Interpretace vybraného úseku pak může sloužit v kontextu aplikace práva i jako služební výklad, 

který  vychází  např.  z právních  předpisů,  judikátů,  literatury  či  stanovisek  poradního  sboru 

ministerstva tak, aby každý závěr obsažený v automatizovaném právním komentáři byl pokud 

možno doložitelný.

Vezmu si za příklad oblast práva na informace, které se věnuji, a ukážu příklad rozhraní, 

aby  si  i čtenář,  který  příliš  nekamarádí  s počítačem,  představil,  jak  může  právní  aplikace 

vypadat, kdy a jak může být užitečná a jakou má model úroveň komplexity. Navazuji přitom na 

článek, kde jsem představil model této právní oblasti na úrovni gramatických vět176 (viz dále 

podrobně následující kapitola). Jistě bychom dokázali najít mnoho jiných příkladů z oblastí, jako 

je poskytování bezplatné právní pomoci, exekuce či zmíněné různé formy státní pomoci během 

koronavirové krize v roce 2020.

Příklad  ve  zjednodušené  podobě ilustruje  situaci,  kdy Ministerstvo  dopravy  obdrželo 

žádost o poskytnutí informace ve věci údajů o provozu elektronického mýtného systému, který 

byla na přelomu let  2019/2020 předmětem debat ve veřejném prostoru.  Obdobnou, případně 

zjednodušenou verzi rozhraní by bylo možné připravit pro uživatele – žadatele o informaci, aby 

případy  zjevně  neúspěšných  žádostí  ideálně  vůbec  nebyly  podány  a státní  správu  zbytečně 

nezatěžovaly.

Uživatel (úředník) začne tím, že zaškrtne hypotézu, např. že jde o utajovanou informaci, 

a následně  se  mu  nabídne  explicitně  formulovaná  složená  a případně  pokrácená  hypotéza 

s jednoduchou možností zobrazit si předcházející normy. Je vhodné, aby úředník zaklikl u každé 

nabízené položky podmínky,  zda  se použije.  Měřítkem efektivity  by mělo  být  snížení  počtu 

operací,  které  musí  uživatel  provést,  aby dospěl  od  přípravy k rozhodnutí,  případně celková 

úspora času. Rozhraní automatizovaného právního komentáře by mohlo vypadat následovně:

176 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, op. cit.
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Krok 1: Výběr hypotézy

Vítejte  v automatizovaném  právním  komentáři  k zákonu  o svobodném  přístupu 

k informacím.  Tato  aplikace  vás  bezpečně  provede  vyřízením žádosti  o informace  až 

k vyhotovení  rozhodnutí.  Tato  aplikace  slouží  jako  podpora  pro  rozhodnutí,  zda 

požadovanou informaci odepřít či poskytnout.

Z elektronického  systému  spisové  služby  Ministerstva  dopravy  byla  natažena  ke 

zpracování  žádost  o informace  sp.  zn.  Ú  A 51/2020  ve  věci  poskytnutí  dokumentu 

Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Evidence údajů pro účely provozování  

systému elektronického mýtného (dále jen „informace“), která došla povinnému subjektu 

3. 1. 2020.  Postupuje  se  proto  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  ve  znění  po  novele 

provedené zák. č. 111/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020.

Relevantní právní úprava:

Povinný subjekt žádost o informace odmítne, pokud

…

Vyberte prosím hypotézy, které by mohly bránit poskytnutí informace:

 zákon se na poskytnutí této informace nevztahuje

 informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu

 informace je utajovaná  

 informace je chráněným osobním údajem

 ….

Krok 2: Posouzení podmínek hypotézy

Vybrali  jste  hypotézu,  že  daná  informace  je  utajovaná.  Nyní  prozkoumáme  naplnění 

jednotlivých  podmínek,  ze  kterých  je  tato  hypotéza  složena.  Prosím  zaškrtněte  níže 

uvedená  tvrzení,  která  jsou  pravdivá  a popište  u nich  svou  úvahu,  která  vás  vedla 

k tomuto závěru.

Podle  postupného  splnění  podmínek  se  generuje  další  úroveň  formuláře  případných 

předcházejících norem tak, aby nebyl uživatel zbytečně zahlcen větví složené hypotézy 

normy,  kterou  nepoužije.  Pokud  však  vybereme  v rámci  logických  operací  jednu 

variantu, je již výsledkem lineární seznam.
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Podmínka Splnění Skutkový stav

informace je označena za 
utajovanou informaci,

Komentář 
(rozkliknutelný)
Označení utajovaných 
informací upravuje 
§ 21 zákona č. 
412/2005 Sb., 
o ochraně 
utajovaných 
informací. Podle něho 
je původce typicky 
povinen vyznačit na 
utajované informaci 
svůj název, stupeň 
utajení informace, její  
evidenční označení 
a datum jejího vzniku,  
není-li dále stanoveno 
jinak.

ANO    ☑  
NE     ☐

Povinný subjekt 
zjistil, že na 
informaci jsou 
vyznačeny 
náležitosti 
uvedené v § 21 
zákona č. 
412/2005 Sb.

žadatel nemá oprávněný 
přístup k informaci,

Komentář 

ANO    ☑  
NE     ☐

(...)

(...)

Krok 3: Rozhodnutí povinného subjektu

Posouzení  skončilo  výsledkem,  že  jsou dány důvody k odepření  informace podle  § 7 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výsledný argument:

Povinný subjekt Ministerstvo dopravy má odmítnout poskytnutí Dokumentace týkající se  
údajů o provozu a vývoji Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického  
mýtného, a  to s následujícím zdůvodněním:

1. Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud informace je označena za 
utajovanou informaci, žadatel nemá oprávněný přístup k  informaci a  informace 
je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy (§ 7 zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím).

2. Informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy 
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právě tehdy, pokud vyzrazení nebo zneužití informace může způsobit poškození 
nebo ohrožení zájmu České republiky vyzrazení nebo zneužití informace může být 
pro zájem České republiky nevýhodné (§ 3 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací) a  informace je druhu, který je uveden v seznamu 
utajovaných informací podle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví 
seznam utajovaných informací.

3. Informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy, 
protože na informaci jsou vyznačeny náležitosti uvedené v § 21 zákona č. 
412/2005 Sb.

4. Žadatel nemá oprávněný přístup k  informaci, protože nesplňuje podmínku 
uvedenou v § 11 zák. č. 412/2005 Sb., tedy nezbytně nepotřebuje informaci 
k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti.

5. Informace je uvedena v seznamu utajovaných informací v nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb., protože v příloze 2 bod 8 je uveden druh utajované informace: 
„Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Evidence údajů pro účely 
provozování systému elektronického mýtného a Národního kontaktního místa“.

6. Vyzrazení informace může způsobit ohrožení zájmu České republiky, neboť 
vyzrazení by zvýšilo riziko prolomení bezpečnostních opatření, která brání úniku 
o poloze vozidel, a  tedy tak i chrání soukromí občanů.

Proto  je  na  místě  vydat  rozhodnutí  o odepření  informace.  Můžete  odsouhlasit  jeho 

koncept a postoupit ho k dalšímu zpracování, abyste na konci dne elektronicky podepsali 

všechna rozhodnutí a postoupili je do výpravny (dále jen „dávkové zpracování“).

• Vrátit se na posouzení případu  

• Zobrazit koncept rozhodnutí o     odepření informace / Upravit koncept  

• Odsouhlasit koncept a     postoupit k     dávkovému zpracování  

Významný  přínos  výše  zmíněného  řešení  spočívá  v tom,  že  obsah  práva  není  „natvrdo“ 

zabudován  do  počítačového  programu,  ale  díky  Rules  as  Code  je  obsah  právní  úpravy 

formalizován do doménového počítačového jazyka a tato znalostní báze je vstupem pro aplikaci, 

která  se  přizpůsobí  na  míru  vloženému  kódu  právní  úpravy,  což  může  přinést  úspory, 

transparenci a zrychlení změn.

69



3.11  Závěr kapitoly

V této  kapitole  jsem  shrnul  kontext  právních  expertních  systémů  jako  nástrojů 

využívajících právní modely svého druhu, historii právních expertních systémů a reprezentace 

práva pomocí kódu včetně příkladů konkrétních implementací. Nabídl jsem kritický pohled na 

jejich využití, popsal nedostatky a vyzdvihl možné přínosy budoucích řešení. Dále jsem popsal 

kritéria vhodné oblasti k modelování, přičemž výběr vhodné oblasti se ukázal značně náročnější, 

než by se na první pohled mohlo zdát, neboť pokud má mít model užitek, je třeba zohlednit  

mnoho kritérií. Pokud nejsou kritéria zohledněna, nelze čekat komerční a masový úspěch. Uvedl 

jsem složky právního expertního systému a popsal některé příklady použití různých složek. Také 

jsem načrtl konkrétní příklad automatizovaného právního komentáře.

Problematika právních expertních systémů úzce souvisí s reprezentací práva jako pravidel 

v kódu, kterýžto koncept zdá se podle historické časové osnovy nabírá ve světě druhou mízu. 

Současně je však jasné, že budoucí zkoumání bude vyžadovat zejména hledání takového modelu, 

který bude pro právníky prakticky použitelný, zvládne reprezentovat právo na vymezeném úseku 

v jeho  bohaté  šíři  a takový  model  bude  mít  pro  uživatele  přidanou  hodnotu  oproti  dnešním 

metodám. Lze podle mého názoru učinit závěr, že při zohlednění úctyhodné komplexity lidského 

mozku i právní kultury společnosti je třeba revoluční očekávání od právních expertních systémů 

a umělé inteligence v právu mírnit.  Vedle dlouhodobě probíhajícího celosvětového základního 

výzkumu  bychom  měli  soustředit  pozornost  na  reálné  příklady  konkrétních  aplikací,  které 

mohou být užitečné a v rozumném čase dosažitelné. V návaznosti na již rozšířenou jednoduchou 

úroveň generátorů smluv a právních informačních systémů se jeví, že přirozeným dalším menším 

krůčkem  mohou  být  právě  počítačově  zpracovatelné  reprezentace  kódu  a s nimi  pracující 

znalostní systémy.
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4  Logický model na úrovni gramatických vět

 Cílem kapitoly  je  přenést  teoretický  model  práva  z kapitoly 2 a zadání  uživatelského 

dotazu ze závěru předchozí kapitoly do logického modelu. V této kapitole explicitně formuluji 

hypotézy  některých  právních  norem  z oblasti  práva  na  informace,  a to  konkrétně 

k hmotněprávním  důvodům  poskytování  informací,  poskytování  utajovaných  informací, 

poskytování informací o platech z veřejných prostředků a vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

o informace.  Metodu v úvodu zasazuji  do  kontextu  a dále  ukazuji,  jakou mají  právní  normy 

strukturu, definuji jejich funkční a strukturní vzorce na úrovni vět a navrhuji postup pro sestavení 

řetězce vyplývání (normativního komplexu) a jeho pokrácení. Popisuji,  jak se individualizací, 

prokázáním  skutkového  stavu  a výběrem  z alternativ  tvoří  z normy  argument.  V následující 

kapitole na základě logického modelu v této kapitole a poznatků v předchozí kapitole vytvořím 

vlastní počítačový model.

4.1  Úvod kapitoly

Cílem  této  kapitoly  je  poskytnout  základní  model  hmotného  práva  v informačním 

zákoně177, a to pomocí explicitní reprezentace norem na úrovni gramatických vět a jejich logické 

struktury. 

Hmotným právem mám na mysli  objektivní právo vyplývající  z té  části  informačního 

zákona,  která  odpovídá  na  otázku,  zda  informace  lze  poskytnout  či  nikoliv  (§ 7  až  12  cit. 

zákona). Zákon vedle toho rovněž obsahuje ustanovení informativní (§ 1), terminologické (§ 3), 

kompetenční (§ 2 odst. 1 vedlejší věta, § 20 odst. 5), působnostní (§ 2 odst. 3, § 20 odst. 1 až 3, 

§ 22), aplikační (§ 20 odst. 4) a procesní (§ 4a a násl., § 13 a násl.). 

V další části textu předpokládám, že je problém působnosti vyřešen – použitelnost níže 

uvedených právních předpisů presumuji.178 Zaměřuji se jen na takto identifikovaný soubor norem 

(dále  také „zkoumaný úsek práva“).  Proto jsou příklady zjednodušené a nezahrnují  například 

177 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

178 Jde o působnost právní normy zakotvenou např. v § 2 odst. 3 (věcná působnost), § 20 odst. 1 až 3, § 22 (časová 

působnost) nebo územní působnost. V tomto textu také předpokládáme vyřešení otázky personální působnosti 

(tj. určení povinného subjektu podle § 2 odst. 1 až 2).

71



otázky časové působnosti norem, které by v reálném nasazení bylo nutné doplnit do hypotézy, 

nicméně pro názornost výkladu s nimi zde nepočítám.

4.2  Kontext modelu zkoumaného úseku práva

K modelování  práva  jako  informačního  systému  lze  přistoupit  například  z pohledu 

lingvistického  či  z pohledu  formálně  logického.  Zatímco  lingvistika  akcentuje  jazykové 

vyjádření a jeho parametry (viz např. Cvrčkova právní statistika179),  logický pohled vyjadřuje 

vztahy mezi výroky, případně normami,  ve zvolené logice (viz např. Štěpánova učebnice180). 

Cvrček181 pak  odlišuje  deskriptivní  část  právní  informatiky  a tzv.  modelování  právního 

usuzování.  Knapp182 podobně rozlišuje  tři  úrovně právní  informace,  a to  indikativní  (uvedení 

adresy dokumentu), reproduktivní (uvedení obsahu) a deduktivní (podává informaci quid iuris). 

Všichni  zmínění  autoři  mají  v závěru  na  mysli  totéž,  a právě  na  deduktivní  úroveň  právní 

informace, faktografickou povahu, logický pohled či  v mém pojetí  modelování zkoumaného 

úseku práva se v této kapitole zaměřuji.

K modelování práva lze používat modely, které mají různou úroveň abstrakce a typicky 

také jí nepřímo úměrnou náročnost simulace na počítači. Rád bych, aby na můj model nebyla 

kladena přehnaná očekávání, protože jde oblast zkoumání, která je pro právní informatiku stále 

nová.  Model musí být přiměřeně rozsáhlý a zjednodušený, aby bylo vůbec možné dosáhnout 

výsledku v dohledné době. Musím předeslat, že řada poznatků v této kapitole se může jevit jako 

zcela samozřejmá, což však při dobrém modelu není nedostatkem modelu, ale jeho předností. 

Přesto  je  nutno  tyto  poznatky  výslovně  popsat,  aby  byly  při  modelování  práva  na  počítači 

explicitně zachyceny.

Jen s normativními pravidly uvedenými v zákonech nelze dospět k algoritmu právního 

posuzování.183 Proto:

• Používám klasické vymezení práva jako souboru norem vyvozených z právních předpisů 

(pramenů práva) interpretovaných ve světle judikatury soudů, případně doktríny. Snažím 

179 CVRČEK,  F.  Právní  informatika.  Plzeň:  Ústav  státu  a práva  AV  ČR  ve  spolupráci  s Vydavatelstvím 

a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2010, s. 342.

180 ŠTĚPÁN, J. Logika a právo. Praha: Beck, 2001, s. 25 a násl.

181 CVRČEK, F., op. cit., s. 342.

182 KNAPP, V.: Teorie práva. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994, s. 155–156.

183 CVRČEK, F., op. cit., s. 342, KRECHT, J., op. cit., s. 136.
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se  zachovat  co  nejvěrnější  korespondenci  mezi  modelem a textem právního  předpisu 

s přihlédnutím  k jeho  interpretaci  judikaturou,184 případně  doktrínou.  Při  reprezentaci 

judikátů zaznamenávám právě ty skutkové okolnosti případu, které jsou relevantní. Za 

vhodnou ucelenou reprezentaci těchto znalostí považuji komentářovou literaturu.

• Pokud jde o paragraf, větu či jinou jednotku normativní části pramene práva,  mluvím 

o „ustanovení“. Některé strukturální prvky norem lze vyvodit přímočaře z textu právního 

předpisu či jiného pramene práva, případně z jejich soudní interpretace, pak jde o normy 

exponované.  Některé strukturální  prvky norem je  nutné dovodit  z kontextu nebo jsou 

předpokládány, potom mluvíme o presuponovaných prvcích. 

• Vedle  toho musí  algoritmus  zohlednit  otevřenost  některých rozhodovacích  procesů,185 

v případě informačního práva hmotného například posouzení fakultativnosti186 odepření 

informace  (podle  § 11  odst.  1  „Povinný  subjekt  může omezit  poskytnutí  informace, 

pokud…“). Normy regulující správního uvážení v případě takzvané nevázané pravomoci 

mohou být obsaženy v judikatuře soudů.

Dále  budu  mluvit  o explicitní  formulaci  norem,  která  je  systémem  formálně 

standardizovaných  vět  specializovaného  právního  jazyka.  Převod  ustanovení  do  explicitní 

formulace nazývám explikací.187 Některé základní práce v oboru logického programování práva 

modelují úsek práva logickým programem v predikátové logice.188 Přehledu právních expertních 

systémů jsem se věnoval v kapitole 3 této práce. Zde lze však shrnout, že již od osmdesátých let 

20. století se pravidelně objevují nové pokusy o počítačový model určitého úseku práva, aniž by 

se  však  kterýkoliv  z nich  významně  rozšířil  do  praxe  (specifické  postavení  mají  programy 

184 MICHÁLEK. Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit., s. 333.

185 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., a GERLOCH, A.: Teorie práva. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004, 

s. 166 a násl.

186 FUREK, Adam, a ROTHANZL, Lukáš. Zákon o svobodném přístupu k  informacím. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Linde, 2012, s. 405, a tam citovaný rozsudek NSS ze dne 2. 7. 2008, č. j.  1 As 44/2008-116.K dispozici je 

i novější vydání komentáře z roku 2016.

187 KRECHT,  Jaroslav.  Normativní  regulace,  op.  cit. s.  135.  K explikaci  srovnej  také  ŠPIRUDA,  A.:  Teorie  

právních  norem.  Dizertační  práce.  Brno:  Masarykova  univerzita,  2011,  s.  74  a násl.  Dostupné  na 

https://is.muni.cz/th/p04a3/Teorie_pravnich_norem.pdf [citováno 2. června 2020].

188 SERGOT, M. J.,  et  al.  The British Nationality Act  as a logic program, op. cit.  BENCH-CAPON, T. J.  M., 

ROBINSON, G. O., ROUTEN, T. W., SERGOT, M. J. Logic Programming for Large Scale Applications in 

Law: A Formalisation of Supplementary Benefit Legislation, op. cit.
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navázané na kryptoměny, které však byly zase zasaženy bezpečnostními problémy).189 Na rozdíl 

od nich v této kapitole uvažuji pouze strukturu práva na úrovni normativních a deskriptivních 

vět, které jsou spojeny podmiňovacími, slučovacími a vylučovacími spojkami, tedy v podstatě 

jakéhosi normativního ekvivalentu výrokové logiky.190 

Bylo by naivní a nemístné se domnívat,  že sebelepší model poskytne i vhled do úvah 

o interpretaci a tvorbě práva, ať už zákonného či soudcovského. Tyto rozhodovací procesy totiž 

mají výrazně otevřený charakter a je na první pohled zřejmé, že v nich mohou hrát silnou roli 

mimoprávní  činitele.191  Soustřeďme se tedy na  tu  část  právního systému,  kterou modelovat 

můžeme. Aby byl model prakticky užitečný, je vhodné ho spojit s určitou funkcí, přičemž se 

nabízejí dva základní problémy, a to zdůvodňování a odvozování.192 Každý model dává smysl 

a je navrhován ve vztahu k problému, který řeší.193 Pak se případně ukáže, že je některá část 

modelu použitelná i při řešení jiného problému. V této kapitole model zkoumaného úseku práva 

použiju  na  problém zpětného  vyhledávání,  který  spočívá  v hledání  zdůvodnění  vybrané  teze 

(např. zda mají být informace žadateli odepřeny kvůli ochraně utajovaných informací). 

Problém zpětného vyhledávání zahrnuje kroky uvedené v tabulce 3 níže.

189 Design právních expertních systémů se již v některých západních technologicko-právních centrech stal součástí 

výuky. Viz například ROSTAIN, T., SKALBECK, R., MULCAHY, K. G. Thinking Like a Lawyer, Designing 

Like an Architect: Preparing Students for the 21st Century Practice. Chi.-Kent L. Rev., 2012, 88: 743.

190 Před  deseti  lety  již  něco  podobného  zkoušel  v letech  2006  až  cca  2009  POULSHOCK,  Michael.  Project 

Hammurabi  History.  Dostupné na  https://github.com/foundation-for-computable-law/hammurabi/wiki/Project-

History [cit. 2020-06-02].

191 Podrobněji viz teoretická část MICHÁLEK, op. cit., s. 325. Jistě všichni známe nesmyslná rozhodnutí úřadů či  

soudů, kde je argumentace odůvodnění zjevně neimplikuje výrok rozhodnutí. Totéž se běžně děje v politickém 

systému. I v autoritativní právní argumentaci někdy můžeme nalézt vadu (měřeno převažující shodou diskursu), 

která má psychologickou příčinu. Za prvé se lidský mozek vyvinul tak, aby rozhodovaly automatické procesy 

včetně limbického systému (slon) a argumentace neokortexu (jezdec) tomu pomáhala, viz HAIDT, J.: Morálka 

lidské mysli, op. cit., s. 61 a násl. Druhý efekt cituje CARNEGIE, D.:  Jak získávat přátele a působit na lidi. 

Praha: Dobrovský, 2012, s. 174: „J. Pierpont Morgan došel v jedné své analýze k závěru, že lidé mají obvykle 

dva  důvody  pro  to,  co  udělali:  První  bývá  ten,  který  zní  dobře,  a druhý  je  pak  ten  skutečný.“  V případě 

posledních instancí pak není nikdo, kdo by takovou vadu mohl efektivně rozporovat.  

192 ŠTĚPÁN, J., op. cit., s. 17, a s tím korespondující motivace adresátů norem, viz MICHÁLEK, Co je právo a jak 

ho můžeme modelovat, op. cit., 322.  

193 PELÁNEK,  R.:  Modelování  a simulace  komplexních  systémů. Brno:  Masarykova  univerzita,  2011,  s.  45. 

Dostupné také z: http://radekpelanek.cz/dokumenty/ms-web.pdf. 
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1. Vymezit si tezi,194 pro niž budeme hledat podmínky, ze kterých teze vyplyne

2. Neautomatizovatelná část (tvorba právního komentáře):

◦ Najít  a sepsat  relevantní  části  právních  předpisů  pro  budoucí  aplikaci  práva  na 

zkoumaném úseku práva

◦ Identifikovat  právní  předpisy  regulující  danou  situaci  (věc,  čas  a místo)  a vybrat 

potřebná ustanovení

◦ Identifikovat podklady k interpretaci (judikaturu, literaturu, např. komentář)

◦ Interpretací  a explikací  dospět  k modelu  práva  na  daném  úseku  –  typicky  ve 

struktuře elementární normy antecedent/konsekvent195 v explicitní formulaci

3. Automatizovatelná část (zpětné vyhledání):

◦ Ukázat, jak z elementárních norem sestavit řetězec vyplývání pro testovanou tezi 

◦ Provést pokrácení řetězce vyplývání, kde je to možné

◦ Zobrazit předcházející normy

◦ Výběrem splněných podmínek hypotézy získat strukturu argumentu

4. Neautomatizovatelná část (aplikace práva):

◦ Subsumpce skutkových podstat u vybraných podmínek

Tabulka 3: Kroky v problému zpětného vyhledávání

V následujících  částech  stručně  rozebírám  relevantní  ustanovení  zákona,  modeluji 

související  elementární  normu  (s pruhem  na  straně)  a zapisuji  elementární  i složené  normy 

pomocí vzorců. 

4.3  Hmotně právní důvody poskytnutí informací

4.3.1  Vymezení testované teze

Uvažme, že účelem modelu práva na informace je pomoci uživateli odpovědět na otázku, 

zda lze informace poskytnout. 

194 ROSTAIN,  T.,  et  al.,  op.  cit.,  s.  747,  mluví  v rámci  designu  expertních  systémů  o „základní  otázce“ 

(fundamental question). 

195 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 

131.
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Odpověď na tuto otázku, stejně jako to bývá u řady jiných důležitých otázek adresátů 

právních norem, není výslovně zakotvena v právním předpise, ale je nutné ji dovodit. Ačkoliv je 

volba  libovolná,  kvůli  jednoduchosti  může být  často  vhodnější  formulovat  otázky pozitivně, 

v tomto případě v souladu se základní otázkou občana jako primárního adresáta právních norem. 

Cílem adresáta normy totiž primárně bude dosáhnout poskytnutí informace, proto je vhodnější 

formulovat cíl,  u jehož určení máme volnost, pozitivně (tato kapitola).  Ekvivalentně můžeme 

normu formulovat negativně, což je zase bližší legislativnímu textu (následující kapitola).

Právo  občana  na  informace  je  zakotveno  v čl.  17  odst.  1,  5  Listiny  základních  práv 

a svobod (dále jen „Listina“) a informace se podle tohoto ustanovení poskytují, není-li stanoveno 

jinak, jak potvrdil i Ústavní soud.196 Čl. 17 odst. 4 Listiny vymezuje legitimní hodnoty, kvůli 

nimž lze omezit poskytování informací. Konkrétní podmínky pak stanoví zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a související judikatura. 

V případě  práva  na  informace  vycházím  při  zpracování  modelu  z komentáře  Adama 

Furka  a Lukáše  Rothanzla,197 ale  také  novější  judikatury.  Zohledňuji  také  později  provedené 

změny práva, vydání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679, dále 

jen „GDPR“198) a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zpracování osobních údajů (změnový zákon k GDPR).

Hlavní otázku, tedy zda bude požadovaná informace poskytnuta, lze reformulovat: jsou 

dány  hmotněprávní  důvody  poskytnutí  informace?  Otázka  vychází  z ustanovení  § 2  zákona 

o svobodném  přístupu  k informacím  (zákon  č. 106/1999  Sb.,  dále  jen  „InfZ“);  dispozice 

příslušné  normy je  pak  testovanou  tezí.  Protože  pro  tuto  kapitolu  je  naplnění  § 12  ústřední 

otázkou, mluvím o tam obsažené normě dále také jako o „hlavní“ normě. 

§ 12 InfZ

Všechna  omezení  práva  na  informace  provede  povinný  subjekt  tak,  že  poskytne 

požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to 

stanoví zákon. (…)

196 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 ze dne 16. 5. 1996.

197 FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, op. cit.

198 Nařízení  Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 ze  dne  27.  dubna 2016 o ochraně  fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Toto základní ustanovení provádí zmíněný ústavní princip, že požadované informace se 

poskytují  po  vyloučení  informací,  u nichž  to  stanoví  zákon.  Do  explicitní  formulace  tohoto 

ustanovení je však třeba převést i presuponované části logického modelu práva, které vyplývají 

z významu  pojmů  a explikace  sdělného  textu  právního  předpisu.  Zákon  stanoví  povinnost 

odepření  různými  výrazy,  které  lze  shrnout  pod  doktrinální  pojem  hmotněprávních  důvodů 

neposkytnutí informace, například „neposkytne“, „zákon se nevztahuje“, „ustanovení se netýká“, 

„věta se nepoužije“, viz dále. Zvláštní pozornost je třeba věnovat fakultativnímu omezení práva 

na informace v § 11 odst. 1 InfZ, které je spojeno se správním uvážením, viz judikát citovaný 

u fakultativnosti odepření výše, z něhož vyplývá speciální test proporcionality doplňující hlavní 

normu. 

4.3.2  Explicitní formulace normy

Pojem  elementární  norma199 označuje  normu  tvořenou  následkem  (konsekventem, 

typicky dispozicí),  případně také  předpokladem (antecendentem,  hypotézou),  který  se skládá 

z jedné nebo více podmínek. Elementární norma může tvořit celou právní normu jako regulativ 

chování,200 ale také může vyjadřovat jen některou její část (např. působnost jako část hypotézy, 

okolnosti  a postupy  zohledňované  při  aplikaci,  které  mohou  původní  význam  ustanovení 

modifikovat).

K explicitní formulaci norem ještě doplním několik formálních poznámek, aby byl další 

text srozumitelný. Aby byl zřetelný rozdíl označení právních ustanovení od právních norem, je 

za  normou  lomítko  a explicitní  formulace  je  označena  vlevo  šedým  pruhem.  Vyplývá-li 

z ustanovení  více  norem  jako  v tomto  případě,  používám  římskou  číslici,  např.  zde  § 12/I. 

Lomítko i římskou číslici lze vynechat, nehrozí-li záměna. 

Dispozici normy označíme D, hypotézu H a její jednotlivé podmínky číslovkami 1, 2, 3 

atd.;  podmínky  jsou  dále  strukturované  (nicméně  norma  níže  zatím  neobsahuje  explicitní 

formulaci všech podmínek). V textu používám konvenci, že při vnořování připojuji další body, 

tedy například podmínku částečné informační povinnosti ve výčtu níže značím 5.2. Pokud je 

199 BOGUSZAK a kol.: Teorie práva, op. cit., s. 83. 

200 Regulací  chování pak v nejširším významu mám na mysli také pravidla regulující výklad či aplikaci  jiných 

právních norem – v této souvislosti se také mluví o metanormách; srovnej můj předchozí článek, s. 337 a násl. 

(zde podkapitola 2.3.7, s. 30).
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třeba odkazovat na část konkrétní normy § 12 InfZ/ v explikaci, používám syntaxi § 12/D InfZ 

pro dispozici, § 12/H InfZ pro hypotézu a § 12/5.2 InfZ pro podmínku 5.2 hypotézy.

Explicitním výčtem antecedentů z textu zákona lze normu § 12 InfZ shrnout201 :

§ 12/ InfZ

Hmotněprávní  důvody poskytnutí  informace povinným subjektem jsou dány  právě tehdy, 

pokud 

současně

1. není pravda, že

zákon se na poskytování informace nevztahuje

2. informace se vztahuje k působnosti povinného subjektu

3. není pravda, že

povinnost poskytovat informace se informace netýká

4. není pravda, že

povinný subjekt informaci neposkytne

5. alternativně

1. povinný subjekt má úplnou povinnost poskytovat informace

2. je dána částečná informační povinnost povinného subjektu ve vztahu k informaci

6. alternativně

1. není pravda, že

povinný subjekt informaci může odepřít

2. současně

1. povinný subjekt informaci může odepřít

2. na  odepření  informace  je  legitimní  zájem s ohledem na  čl.  17  Listiny  práv 

a svobod

3. nutnost  ochrany  informace  s ohledem  na  legitimní  zájem  s ohledem  na 

konkrétní okolnosti převažuje nad právem na informace

Norma má základní dvoudílnou strukturu logické funkce H = H (1, …, 6)  ⇒ D. V § 12 

InfZ/ je mezi D a H nejen vztah implikace , ale též ekvivalence ⇒ D  ⇔ H. Je tomu tak proto, že 

201 V tento okamžik jde o instruktivnost  výkladu,  takže nevylučuji,  že jsou i další  důvody odepření  informace. 

Pokud jde o formalizaci explicitní formulace norem, během recenzního řízení k článku, ze kterého vychází tato 

kapitola, jsem se seznámil s tím, že obdobné metody byly použity ve tvorbě legislativy, viz ALLEN, Layman E., 

ENGHOLM, C. Rudy. Normalized legal drafting and the query method. J. Legal Educ., 1977, 29: 380.
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předpokládáme, že výčet důvodů odepření je úplný, protože jsme vyhledali  všechny výskyty 

v legislativním  textu  a judikatuře.  Nicméně  důkladnějším  rozborem,  např.  rozepsáním 

implicitních  podmínek  vyplývajících  z působnosti  normy,  by  patrně  bylo  možné  najít  další 

podmínky. Pro D  ⇒ H platí také obměněná implikace ¬H  ¬⇒ D. Tím bychom dostali formulaci 

bližší  legislativnímu  textu,  ale  z hlediska  použitelnosti  pro  adresáta  norem  o něco  méně 

názornou. 

Logickou  strukturu  (vzorec)  normy  můžeme  také  zachytit  podrobněji.  Podobně  jako 

u chemických sloučenin, tak i u prvků hypotézy určité normy můžeme uvést funkční a strukturní 

vzorec,  které  mohou  být  užitečné  z hlediska  stručnosti,  použití  logických  operací  nebo 

znázornění struktury.

4.3.3  Funkční vzorec

Plnou logickou strukturu výše uvedené hypotézy  H lze vystihnout  funkčním vzorcem 

(dispozici normy pro jednoduchost vynecháváme):

§ 12 InfZ: H = 1 & ... & 4 & (5.1 | 5.2 ) & [ 6.1 | ( 6.2.1 & … & 6.2.3 ) ],

kde  & je  symbol  operace  současného  splnění  (logického  násobení)  a | je  symbol  operace 

alternativy (logického sčítání). 

4.3.4  Strukturní vzorec

Logickou strukturu § 12 lze zapsat do grafu, ve kterém vybíráme pro platný argument 

právě jednu cestu zleva doprava, který je strukturním vzorcem normy:

4.4  Poskytnutí utajované informace

Vezmu si nejprve za příklad jeden z jednodušších, a to výluku z práva na informace ve 

vztahu k utajovaným informacím. V níže uvedeném výčtu jsem shromáždil relevantní ustanovení 

pro posouzení otázky, jaké informace lze z hlediska informačního práva hmotného poskytnout. 
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Velká  část  obsahu je  v zákoně č. 412/2005 Sb.,  o ochraně  utajovaných informací,  v účinném 

znění (dále jen „ZUI“). 

§ 7 InfZ

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, 

k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. (…)

Explicitní formulace:

§ 7/ InfZ

Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud 

současně

1. informace je označena za utajovanou informaci

2. žadatel nemá oprávněný přístup k informaci

3. informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy

Funkční vzorec této normy zapisujeme:

§ 7/I. InfZ: H = 1 & ... & 3. 

§ 2 písm. a) ZUI

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  utajovanou  informací  informace  v jakékoliv  podobě  zaznamenaná  na  jakémkoliv 

nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit 

újmu  zájmu  České  republiky  nebo  může  být  pro  tento  zájem  nevýhodné,  a která  je 

uvedena v seznamu utajovaných informací, (…) 

Explicitní formulace:
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§ 2/a ZUI

Informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy  právě tehdy, 

pokud 

současně

1. alternativně

1. vyzrazení nebo zneužití informace může způsobit újmu zájmu České republiky

2. vyzrazení nebo zneužití informace může být pro zájem České republiky nevýhodné

2. informace je druhu, který je uveden v seznamu utajovaných informací podle nařízení 

vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Obdobně  u výše  uvedených  případů  můžeme  uvést  funkční  a strukturní  vzorce  této 

elementární normy:

§ 2/a ZUI:  H = ( 1.1 | 1.2 ) & 2.

   

§ 3 ZUI

Újmou zájmu České republiky se pro účely tohoto  zákona rozumí poškození  nebo ohrožení 

zájmu České republiky.

Tato norma je legální definicí pojmu újma zájmu České republiky, se kterým pracují jiné 

normy (§ 2 písm. a) ZUI) a je možné tuto definici do těchto norem přímo dosadit.

§ 3 ZUI

Vyzrazení nebo zneužití informace může způsobit újmu zájmu České republiky právě tehdy, 

pokud 

vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  způsobit  poškození  nebo  ohrožení  zájmu  České 

republiky
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4.4.1  Řetězec vyplývání

Je  zřejmé,  že  uvedená  ustanovení  na  sobě  nejsou  nezávislá,  ale  konsekventy 

elementárních norem splývají s antecendenty jiných norem, tedy normy na sebe navazují a tvoří 

řetězec  vyplývání  navazujících  norem  (normativní  komplex),  který  je  druhem  sekvence.202 

Návaznost  norem  označuji  symbolem  implikace  nahoru  „ “  od  konsekventu  předcházející⇑  

normy směrem k antecedentu  navazující  normy (prostřední  část).  Dvě  navazující  normy lze 

složit,  tedy  z tranzitivity  implikace  (hypotetického  sylogismu)  odvodit,  že  z hypotézy 

předcházející normy vyplývá dispozice navazující normy, a výsledná norma bude také platná. 

Pokrácení řetězce vyplývání. Je však třeba říci, že dvě navazující elementární normy 

obecně nelze jednou složenou normou  ekvivalentně nahradit,  aby byla zachována informační 

hodnota. Vypuštěním prostřední části se totiž ztrácí možnost, aby byla tato část naplněna jiným 

způsobem.  Přitom  v obecném  popisu  musíme  počítat  s tím,  že  právní  řád  může  obsahovat 

alternativní  způsoby naplnění  hypotézy  navazující  normy,  ať  už  z jiných  právních  norem či 

napřímo. 

 Ekvivalence. Pokud tomu však není a implikace je současně ekvivalencí, kterou značím 

„ “⇕ ,  například pokud je předcházející  norma zákonnou definicí nebo jedinou normou 

s danou prostřední částí jako konsekventem, lze řetězec vyplývání pokrátit (podobně jako 

se krátí zlomky), a získat tak složenou normu. 

 Jednostranná  implikace.  Naopak  typicky  nepůjde  pokrácení  provést  u zákonných 

domněnek, kdy lze naplnit hypotézu navazující normy také napřímo nebo existuje více 

norem  s danou  prostřední  částí  jako  konsekventem.  V takovém  případě  je  vhodné 

pracovat s řetězcem vyplývání bez pokrácení. 

Pokud  navazující  elementární  normy  uspořádáme  pod  sebe  (najdeme  je  zpětným 

vyhledáváním neboli backtrackingem), dostaneme následující řetězec vyplývání, který zachycuje 

explicitní formulaci právní normy:  

202 ŠPIRUDA, op. cit., s. 61 a násl. K uvedené úvaze je třeba dodat, že v návaznosti (dosazení) musí být zachován 

i normativní mód, tedy nelze zaměňovat výroky o bytí a mětí.
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§ 7/I InfZ (normativní komplex)

Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud 

současně

1. informace je označena za utajovanou informaci

2. žadatel nemá oprávněný přístup k informaci

3. informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy

⇕ § 2 ZUI

Informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními předpisy právě 

tehdy, pokud

současně

1. alternativně

1. vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  způsobit  újmu  zájmu  České 

republiky

⇕ § 3 ZUI

Vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  způsobit  újmu  zájmu  České 

republiky právě tehdy, pokud 

vyzrazení nebo zneužití informace může způsobit poškození nebo ohrožení 

zájmu České republiky

2. vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  být  pro  zájem České  republiky 

nevýhodné

2. informace  je  druhu,  který  je  uveden v seznamu utajovaných  informací  podle 

nařízení  vlády  č.  522/2005  Sb.,  kterým  se  stanoví  seznam  utajovaných 

informací.

Tento normativní komplex můžeme zapsat pomocí strukturního vzorce následovně:
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Analogicky můžeme tento výsledek označit do strukturního vzorce právní normy, kde je 

formulace explicitní vzhledem k podmínce 4 hypotézy hlavní normy: 

přičemž v tomto  strukturním vzorci  značí  symbol  „¬“  negaci  dané  strukturní  části.  V tomto 

případě vyjadřuje, že jako podmínka 4 v hypotéze hlavní normy vystupuje negace konsekventu 

normy  § 7  InfZ.  Tímto  způsobem  by  bylo  analogicky  možné  znázornit  úplnou  explicitní 

formulaci § 12 InfZ.203

Jak jsem uvedl v části o hmotněprávních důvodech poskytnutí informace, pro dovození 

toho, že má být informace odepřena z důvodu utajení (možná teze povinného subjektu), stačí 

ukázat splnění negace podmínky 4 hlavní normy, tedy splnění hypotézy § 7 InfZ. 

Pokud provedeme výše naznačené pokrácení, tedy zohledníme vždy poslední antecedent 

v každé předcházející ekvivalentní normě, dostaneme následující složenou normu:

203 Jak to tak bývá, situace je ve skutečnosti ještě složitější, protože § 12 ve skutečnosti nelze takto zjednodušeně 

aplikovat,  protože jeho dikce nemluví o jediné informaci,  která se posuzuje,  ale  předvídá proces  vyloučení 

informací, kde jsou hmotněprávní důvody odepření informace. Proto musí povinný subjekt posuzovat, která část 

požadované informace vykazuje tuto překážku, a pouze v tomto rozsahu nelze informace poskytnout.
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§ 7/I InfZ (zjednodušená pokrácená složená norma)

Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud 

současně

1. informace je označena za utajovanou informaci

2. žadatel nemá oprávněný přístup k informaci

3. alternativně

1. vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  způsobit  poškození  nebo  ohrožení 

zájmu České republiky

2. vyzrazení  nebo  zneužití  informace  může  být  pro  zájem  České  republiky 

nevýhodné

4. informace je druhu, který je uveden v seznamu utajovanýc informací podle nařízení 

vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

Ke složené normě můžeme také dospět úpravou funkčního vzorce, tj. dosazením:

§ 7 InfZ: H = 1 & 2 & 3 

= 1 & 2 & (§ 2 písm. a ZUI/ (1.1 | 1.2) & 2 )

= 1 & 2 & ( (§ 3/ ZUI | § 2 písm. a ZUI/1.2) & 

     & § 2 písm. a ZUI/2 ),

přičemž je použita konvence, že u písmen v označení normy se ve vzorci nepíše závorka, aby 

nedocházelo  k záměně  s logickými  závorkami,  a číslo  podmínky  vždy  odkazuje  k poslední 

zmíněné normě na dané úrovni uzávorkování.

Výsledná složená norma má po pokrácení podstatně jednodušší strukturu:

Úředníkovi,  který  má  hypotézu  informaci  z důvodu  utajení  neposkytnout,  pak  zbývá 

pouze ověřit a odůvodnit, že jsou naplněny podmínky pokrácené hypotézy a má vysokou míru 

jistoty,  že  vydá  rozhodnutí  se  správnou  strukturou  argumentu.  Přitom  požadovaný  počet 

podmínek hypotézy je nejmenší možný. Tím není vyloučeno, že špatně zjistí skutkový stav či 

pochybí při subsumpci skutkového stavu nebo bude mít nesprávný právní názor.
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4.5  Poskytnutí informace o platu 

Velmi  častý  důvod  pro  odepření  informací  v podobě  ochrany  osobních  údajů  má 

nejsložitější  právní  úpravu,  přičemž  pro  názornost  se  soustředím  na  (ve  veřejném  prostoru 

populární)  problém  poskytování  informací  o platech  zaměstnanců  veřejné  správy.  Úředník 

reprezentující  povinný  subjekt  musí  aplikovat  informační  zákon,  přímo  použitelné  nařízení 

GDPR, prováděcí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 320/2001 Sb., 

o finanční  kontrole  ve veřejné správě (dále  jen „ZFK“),  a judikaturu Ústavního a Nejvyššího 

správního soudu.  

§ 8a odst. 1 InfZ

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 

údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Jde o alternativní podmínku hlavní normy, která se týká ochrany soukromí, přičemž ji 

nebudeme  rozepisovat  celou,  nýbrž  se  zaměříme  zejména  na  otázku  poskytování  informací 

o platech. Při formulaci § 8a odst. 1 můžeme vzít v úvahu výjimku uvedenou v odstavci 3 anebo 

tuto výjimku řešit zvlášť. Elementární normu lze v první zmíněné možné explikaci formulovat 

takto:
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§ 8a odst. 1 InfZ

Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud

současně

1. alternativně

1. informace se týká osobnosti, projevů osobní povahy nebo soukromí fyzické osoby

2. informace je osobním údajem

2. poskytnutí  informace  by  bylo  v rozporu  s právním  předpisem,  který  upravuje  její 

ochranu

3. není pravda, že

alternativně

1. pro informaci je stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků

2. pro informaci je stanovena výjimka týkající se veřejně činných osob

Funkční vzorec této normy lze zapsat:

§ 8a odst. 1/ InfZ:  H = ( 1.1 | 1.2 ) & 2 & ¬ (3.1 | 3.2 )                (*)

Čl. 4 bod 1 nařízení GDPR

Pro účely tohoto nařízení se rozumí osobními údaji  veškeré informace o identifikované nebo 

identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je 

fyzická  osoba,  kterou  lze  přímo  či  nepřímo  identifikovat,  zejména  odkazem  na  určitý 

identifikátor,  například jméno,  identifikační  číslo,  lokační  údaje,  síťový identifikátor  nebo na 

jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní 

nebo společenské identity této fyzické osoby.

Tuto definici je nutné rozvést do dvou elementárních norem (část před středníkem a po), 

které definují  pojmy použité v jiných právních předpisech, a to osobní údaje a subjekt údajů. 

Elementární normy označíme římskými číslicemi.
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Čl. 4 bod 1 nařízení GDPR

I. 

Informace je osobním údajem právě tehdy, pokud

současně

1. informace je o fyzické osobě

2. alternativně

1. fyzická osoba je identifikovaná

2. fyzická osoba je identifikovatelná

II.

Fyzická osoba je identifikovatelná právě tehdy, pokud

fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 

například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více 

zvláštních  prvků  fyzické,  fyziologické,  genetické,  psychické,  ekonomické,  kulturní  nebo 

společenské identity této fyzické osoby

§ 8b odst. 1, 3 InfZ

Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.

Uvedené  ustanovení  je  výjimkou  lex  specialis z pravidla  § 8a  InfZ,  které  je  samo 

výjimkou z poskytování informací. Proto je vhodné tuto výjimku formulovat explicitně, přičemž 

je  nutné  zohlednit  ustanovení  odstavce  2  (výjimka  z výjimky  z výjimky),  a to  výslovným 

odkazem. Judikaturou204 bylo dovozeno, že plat poskytnutý zaměstnanci za jeho práci státem, je 

nutné považovat za poskytnuté veřejné prostředky.

204  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011, č. j. 5 As 57/2010-79, s. 7. 
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§ 8b odst. 1, 3 InfZ/

Pro informaci je stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků  právě tehdy, 

pokud

současně

1. informace je základním osobním údajem o osobě

2. povinný subjekt poskytl příjemci veřejné prostředky

3. není pravda, že

na informaci se výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků nevztahuje

§ 8b odst. 2 InfZ

Ustanovení [§ 8b] odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů 

v oblasti  sociální,  poskytování  zdravotních  služeb,  hmotného  zabezpečení  v nezaměstnanosti, 

státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

§ 8b odst. 1, 3 InfZ/

Na informaci se výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků nevztahuje, pokud

informace  se  týká  jen  poskytování  veřejných  prostředků  podle  zákonů  v oblasti  sociální, 

poskytování  zdravotních  služeb,  hmotného  zabezpečení  v nezaměstnanosti,  státní  podpory 

stavebního spoření nebo státní pomoci při obnově území

§ 8b odst. 3 InfZ

Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, 

rok  narození,  obec,  kde  má  příjemce  trvalý  pobyt,  výše,  účel  a podmínky  poskytnutých 

veřejných prostředků.
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§ 8b odst. 3 InfZ

Informace je základním osobním údajem o osobě, pokud 

informace je jménem, příjmením, rokem narození, obcí, kde má fyzická osoba trvalý pobyt, 

nebo výše, účel či podmínka poskytnutých veřejných prostředků fyzické osobě

§ 2 písm. a), g) ZFK

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  orgánem veřejné  správy  organizační  složka  státu,  která  je  účetní  jednotkou  podle 

zvláštního  právního  předpisu,  státní  příspěvková  organizace,  státní  fond,  územní 

samosprávný  celek,  městská  část  hlavního  města  Prahy,  příspěvková  organizace 

územního  samosprávného  celku  nebo  městské  části  hlavního  města  Prahy  a jiná 

právnická  osoba zřízená  k plnění  úkolů  veřejné  správy  zvláštním právním předpisem 

nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří 

s veřejnými prostředky, (…)

g) veřejnými prostředky veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty 

patřící státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a) (…)  

Skutečnost,  že  se  má  použít  zákon o finanční  kontrole  vyplývá  z citovaného  judikátu 

Nejvyššího správního soudu. Uvedené ustanovení můžeme s ohledem na strukturu a přehlednost 

rozdělit do dvou elementárních norem:

§ 2 písm. a), g) ZFK/

Povinný subjekt poskytl příjemci veřejné prostředky právě tehdy, pokud

současně

1. povinný subjekt poskytl  příjemci veřejné finance,  věci,  majetková práva nebo jinou 

majetkovou hodnotu

2. majetková hodnota patřila před poskytnutím státu nebo jiné právnické osobě, která je 

orgánem veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole
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§ 2 písm. g) ZFK/

Majetková hodnota patřila před poskytnutím státu nebo jiné právnické osobě, která je orgánem 

veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud

majetková hodnota patřila před poskytnutím státu nebo státní příspěvkové organizaci, státnímu 

fondu,  územnímu samosprávnému celku,  městské části  hlavního města  Prahy,  příspěvkové 

organizaci územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy nebo jiné 

právnické osobě zřízené k plnění  úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo 

právnické osobě zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými 

prostředky

Vzhledem k odlišnostem v judikatuře a ve správní praxi (různé názory ÚOOÚ, MVČR, 

NSS, ÚS)205 je nezbytné, aby autor komentáře interpretoval rozhodnou judikaturu. S ohledem na 

postavení  Ústavního  soudu  v čl.  89  odst.  2  Ústavy  jsem  zvolil  doplnění  souboru  těchto 

zákonných  norem o závěry  judikatury  ÚS,  i když  nejsou obsaženy v zákoně  a jsou  zřejmým 

extenzivním dotvářením práva ze strany senátu Ústavního soudu.

Platový nález206

Před poskytnutím informací o platu a odměnách zaměstnance, vyžádaných žadatelem na základě 

ustanovení  § 8b  zákona  o svobodném  přístupu  k informacím,  je  nezbytné  provést  test 

proporcionality a v jeho rámci posoudit zejména, zda poskytnutí informací je klíčové pro výkon 

práva žadatele na svobodu projevu, přičemž je třeba zejména zkoumat, zda účelem vyžádání 

informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, informace samotná se týká veřejného 

zájmu,  žadatel  o informaci  plní  úkoly či  poslání  dozoru veřejnosti  či  roli  tzv.  společenského 

hlídacího psa, informace existuje a je dostupná.

Poslední  dvě podmínky  existence  a dostupnosti  v platovém  nálezu  citovaném 

v předchozím odstavci můžeme vypustit z hlediska redundance, protože jde o samostatný důvod 

205 Srovnej například přehled PÍŠA, R. Poskytování informací o platech – případová studie soudů na volném poli. 

Správní právo, 8/2018, s. 489 a násl. 

206 Bod 33 nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1200/16, bod 125 nálezu ÚS ze dne 17. 10. 

2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16 („platového nálezu“).
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odepření informací.207 Judikát v podstatě modifikuje okruh informací poskytovaných podle § 8b 

odst. 1, tedy lze ho navázat na podmínku § 8b odst. 1/3.208

Platový nález

I.

Povinný subjekt je povinen provést test proporcionality podle platového nálezu, pokud 

povinný subjekt  rozhoduje,  zda  poskytnout  informace o platu  a odměnách zaměstnance  na 

základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

II.

Na informaci se výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků nevztahuje, pokud

současně

1. byl proveden test proporcionality předvídaný platovým nálezem

2. poskytnutí požadované informace by bylo podle platového nálezu nepřiměřené

III.

Poskytnutí požadované informace by bylo podle platového nálezu nepřiměřené, právě tehdy 

pokud

není pravda, že

současně

1. poskytnutí informací je klíčové pro výkon práva žadatele na svobodu projevu

2. účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu

3. informace samotná se týká veřejného zájmu

4. žadatel  o informaci  plní  úkoly  či  poslání  dozoru  veřejnosti  či  roli  tzv. 

společenského hlídacího psa

Výše uvedené normy lze opět navázat  na sebe a pokrátit,  čímž dostaneme následující 

alternativu hypotézy hlavní normy:

207 Rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  ze  dne  9.  2.  2012,  sp.  zn.  1  As  141/2011,  bod  19.  Obě  zmíněné 

podmínky však jsou dále vnitřně strukturované, např. u neexistence nesmí být dovoditelná povinnost informací 

disponovat.

208 Samozřejmě  bychom  mohli  jít  ještě  dále  a navázat  na  tento  judikát  i upřesňující  judikaturu  Nejvyššího 

správního soudu, např. rozsudek ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 2 As 88/2019, body 28 a 30.
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§ 8a odst. 1/ InfZ (pokrácená složená norma)

Povinný subjekt neposkytne informaci, pokud

současně

1. alternativně

1. informace se týká osobnosti, projevů osobní povahy nebo soukromí fyzické osoby

2. současně

1. informace je o fyzické osobě

2. alternativně

1. fyzická osoba je identifikovaná

2. fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat,  zejména odkazem na 

určitý  identifikátor,  například  jméno,  identifikační  číslo,  lokační  údaje, 

síťový  identifikátor  nebo  na  jeden  či  více  zvláštních  prvků  fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 

identity této fyzické osoby

2. poskytnutí  informace  by  bylo  v rozporu  s právním  předpisem,  který  upravuje  její 

ochranu

3. není pravda, že

alternativně

1. současně

1. informace je  jménem, příjmením, rokem narození,  obcí,  kde má fyzická 

osoba trvalý pobyt, nebo výše, účel či podmínka poskytnutých veřejných 

prostředků fyzické osobě

2. současně

1. povinný subjekt poskytl příjemci veřejné finance, věci, majetková práva 

nebo jinou majetkovou hodnotu
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2. majetková  hodnota  patřila  před  poskytnutím  státu  nebo  státní 

příspěvkové  organizaci,  státnímu  fondu,  územnímu  samosprávnému 

celku,  městské  části  hlavního  města  Prahy,  příspěvkové  organizaci 

územního  samosprávného  celku  nebo  městské  části  hlavního  města 

Prahy nebo jiné právnické osobě zřízené k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem nebo právnické osobě zřízené na základě 

zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky,

3. není pravda, že

alternativně

1. informace  se  týká  jen  poskytování  veřejných  prostředků  podle 

zákonů  v oblasti  sociální,  poskytování  zdravotních  služeb, 

hmotného  zabezpečení  v nezaměstnanosti,  státní  podpory 

stavebního spoření nebo státní pomoci při obnově území

2. současně

1. byl proveden test proporcionality podle platového nálezu

2. není pravda, že

současně

1. poskytnutí informací je klíčové pro výkon práva žadatele na 

svobodu projevu

2. účelem  vyžádání  informace  je  přispět  k diskusi  o věcech 

veřejného zájmu

3. informace samotná se týká veřejného zájmu

4. žadatel o informaci plní úkoly čiposlání veřejnosti či roli tzv. 

společnenského hlídacího psa

2. pro informaci je stanovena výjimka týkající se veřejně činných osob

Funkční vzorec hypotézy řešené alternativy v hypotéze hlavní normy dostaneme tak, že 

do vzorce pro § 8a odst. 1 označeného (*) dosadíme výše zmíněné ekvivalence:

H = ( 1.1 | 1.2 ) & 2 & ¬ ( 3.1 | 3.2 )

= ( 1.1 | čl. 4 bod 1/I./1 GDPR & (čl. 4 bod 1/I./2.1 | čl. 4 bod 1/II. GDPR ) 

& 2 & ¬ ( § 8b odst. 3 InfZ & ( § 2 písm. g/1 ZFK & § 2 písm. a ) & 
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¬ ( § 8b odst. 2 InfZ | (Platový nález/II./1 & Platový nález/III.) )

Podle výše vyložených principů by bylo možné nakreslit  i strukturní  vzorec příslušné 

hypotézy včetně relevantních navázaných předcházejících norem (§ 2 ZFK) a rovněž zakreslit 

vztah k podmínce hypotézy hlavní normy § 12/4 InfZ. 

Současně by také bylo možné vedle zmíněného pokrácení  příslušnou logickou funkci 

zjednodušit,  např.  zploštěním  vnořených  výčtů  stejného  typu  díky  asociativnosti  operace, 

vyrušením  dvojité  negace,  propagací  negace  až  směrem  k literálům  díky  využití  de 

Morganových  vzorců,  roznásobením  složených  výrazů.  Problematice  vhodné  logické  formy 

reprezentace se budu věnovat dále v podkapitole 5.3.4.

4.6  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

Správní  orgán vydává rozhodnutí  o odepření  informace při  naplnění  hypotézy normy, 

která vyplývá z následujícího ustanovení:

§ 15 odst. 1 InfZ

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se 

žádost odloží.

Zjednodušeně řečeno je hypotézou této normy, že jsou dány hmotněprávní důvody pro odepření 

informace.  Splněním  podmínek  pro  vydání  rozhodnutí  se  dostáváme  do  relativně  složitého 

režimu § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, podle kterého se rozhodnutí vydává podle zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu (dále jen „SpŘ“). Modelování celého správního procesu by překročilo rozsah 

této práce, opět tedy využiji autorské licence a model zjednoduším. 
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§ 15 odst. 1 InfZ/

Povinný subjekt je povinen vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

pokud

současně

1. není pravda, že

povinný subjekt žádosti zcela vyhověl 

2. není pravda, že 

povinný subjekt žádost odložil

Z výše uvedeného popisu je patrné, že dispozice hlavní normy určuje, jak se má povinný 

subjekt  zachovat,  tedy  pokud  jsou  hmotněprávní  důvody,  má  informace  poskytnout  čili 

z procesního hlediska žádosti vyhovět.  Do § 15 odst. 1 InfZ pak nevstupuje jako hypotéza 1 

konsekvent hlavní normy, nýbrž jeho realizace (otázky mětí a bytí je třeba oddělit).  Případné 

porušení normy pak zakládá následky v řízení o odvolání. Povinný subjekt má celou řadu dalších 

povinností stanovených správním řádem. Správní orgán je např. povinen zjistit skutečný stav 

věci209  a v rozhodnutí uvést povinné náležitosti.

§ 68 odst. 2 SpŘ věta prvá 

Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle 

nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1.

Podle  závěru  Ministerstva  vnitra210 „předmětem  řízení  je  rozhodování  o právech 

a povinnostech účastníků řízení na základě zjištěného skutkového stavu.“ Ve výrokové části má 

tedy být uveden výrok o tom, že se žádost odmítá a uvedeno právní ustanovení, podle kterého 

bylo  rozhodnuto  (typicky  se  uvádí  pouze  označení  ustanovení  podmínky  hlavní  normy 

zakládající hmotněprávní důvod odepření).

209 Stav věci se zjišťuje typicky dokazováním, které je upraveno právem. Současně určitý stav věci je nutný pro 

určení  rozhodného  práva  (působnosti  předpisu).  V aplikaci  tedy  pracujeme  s určitou  redukcí  –   pokud  jde 

o právo, pak s výsekem použitelného práva, a pokud jde o skutkový stav, tak s dle práva zjištěnou podobou 

právně  významného  úseku  reality  v dané  věci.  Tato  nuance  v propojení  práva  a skutkového  stavu  v praxi 

nepůsobí velké problémy. Je však nezbytné na ni nezapomínat, pokud chceme popsat řešení určité věci před 

dalším orgánem.

210 Ministerstvo vnitra, poradní sbor ke správnímu řádu. Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke 

správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. 
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§ 68 odst. 2 SpŘ věta prvá 

Povinný subjekt je povinen uvést ve výrokové části  rozhodnutí,  že byla žádost odmítnuta, 

právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1, 

pokud

vydává správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

4.6.1  Argumentace správního rozhodnutí a individualizace normy

§ 68 odst. 3 SpŘ věta prvá

V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí,  podklady pro jeho vydání, 

úvahy,  kterými  se  správní  orgán  řídil  při  jejich  hodnocení  a při  výkladu  právních  předpisů, 

a informace o tom,  jak  se  správní  orgán vypořádal  s návrhy a námitkami  účastníků  a s jejich 

vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Zaměřme  se  nyní  na  logickou  vrstvu  argumentace.211 Důvody  rozhodnutí  a úvahy, 

kterými  se  přitom  řídil,  a to  jak  v hodnocení  skutkového  stavu,  tak  při  výkladu  právních 

předpisů,  lze  shrnout  tak,  že  správní  orgán  potřebuje  k danému  výroku  o povinnosti 

individualizované vůči osobě identifikovat složenou právní normu N: H(1, 2, 3, …)  ⇒ D, která 

má příslušnou dispozici, a ověřit naplnění relevantních podmínek složené právní normy 1, 2, …, 

k. Dostáváme se tak za hranice výrokové logiky k logice predikátové, nicméně vypomůžeme si 

platným úsudkem, že platí-li dané tvrzení obecně pro všechny případy, pak platí i pro konkrétní 

případ, jehož se týká rozhodnutí. Formálně je celý argument dán trojicí podmínek: 

211 PRAKKEN, H.,  SARTOR, G. The Role of  Logic in Computational  Models of  Legal Argument:  A Critical 

Survey. Lecture Notes in Computer Science, 2002, s. 345. 
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§ 68 odst. 3 SpŘ věta prvá

Argument zdůvodňuje, že osoba má povinnost jednat způsobem uvedeným v určité dispozici 

normy, pokud 

současně

1. platí pokrácená složená norma N: H(1, 2, 3, …, n)  ⇒ D,

2. taková norma N je na individuální případ použitelná,

3. jsou splněny podmínky 1, …,  k ≤ n, které při dosazení do logické funkce příslušné 

normy vedou k pravdivému závěru.

Argument typicky zahrnuje soubor podmínek, které mají být splněny kumulativně A: 1 & 

…  & k   ⇒ D;  z každé  dílčí  alternativy  hypotézy normy vstupuje  do  argumentu  pouze  jedna 

podmínka.212 

Odůvodnění  by  tudíž  mělo  obsahovat  seznam  podmínek  hypotézy  s ohledem  na 

povinnost správního orgánu zjistit  skutečný stav věci.  Skutková tvrzení a tvrzení o prokázání 

skutečností  důkazy jsou předpoklady individualizovaných norem.213 Po konstrukci  důkazního 

řetězce můžeme dovršit plně explicitní formulaci argumentu, na základě kterého bude vydáno 

rozhodnutí  v konkrétním případě.  Protože  taková  konstrukce  není  sdělná,  postačí  ve  většině 

případů prezentovat podstatu argumentu. Presumování některých částí argumentu však může na 

druhé  straně  vytvářet  argumentační  mezery  a způsobovat  vady,  které  činí  argument 

napadnutelným.

Obdobným způsobem lze pokračovat ve vztahu k odvolání, které napadá vady argumentu 

v rozhodnutí nebo postup, který mu předcházel. Vadou argumentu může být, že rozhodnutí uvádí 

neúplnou  normu,  případně  nesprávně  pracuje  s domněnkou,  netvrdí  splnění  určité  nezbytné 

podmínky či ho sice tvrdí, ale nedokazuje, ač je nezbytné ji dokázat a tato podmínka má vliv na 

pravdivost logického závěru. Nicméně podrobný rozpis je vzhledem k rozsahu správního řádu 

nad možnosti této práce.

212 Není  však  vyloučeno,  aby  argument  z důvodů nejistoty  či  opatrnosti  zahrnoval  i některé  alternativní  cesty. 

Výjimečně může být postaveno na jisto, že některá z alternativ nastala, ale není známo která. To v podstatě 

koresponduje se situací, kdy pracujeme s normou, u které nedošlo k rozvinutí některé podmínky do alternativ.

213 Viz § 52 správního řádu věta druhá,  podle níž správní  orgán vždy provede důkazy, které jsou potřebné ke 

zjištění stavu věci.
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4.6.2   Práce s vyvratitelností

V předchozí  podkapitole  jsem  naznačil  místa,  která  činí  argument  napadnutelným 

a vedou k nezbytné relativnosti právních závěrů a nutnosti zajistit autoritativnost právních závěrů 

procedurálně, tedy ve sporech s více instancemi. Můžeme jistě formulovat jednotlivé podmínky 

hypotézy a usilovat o explicitní zachycení výjimek z dané normy přidáním dalších podmínek do 

její hypotézy. Takový model se však stále jeví jako poněkud zužující.  Už proto, že jak jsem 

vysvětlil,214 pracujeme vždy s výsekem práva, takže nemusíme postihnout jiný předpis, z něhož 

vyplývá  jiná  rozhodná  norma.  Navíc  může  být  předpis  nepřímo  novelizován  v budoucnu, 

případně  judikaturou  vyložen  tak,  že  ho  modifikují  obecné  principy  dobrých mravů,  zákazu 

zneužití práva215 apod. To je tedy určitým omezujícím faktorem výše uvedeného modelu, který 

pracuje s explicitními formulacemi norem na úrovni gramatických vět.

Proto by bylo přiléhavější právní logiku modelovat jako součást praktického uvažování 

vycházející  z přirozeného jazyka.  Věda ovšem bohužel  dosud nedisponuje zcela  spolehlivým 

a prakticky  použitelným modelem přirozeného  jazyka.  Patrně  nejlépe  lze  logickou  strukturu 

právního argumentu vystihnout zamítnutelným usuzováním (defeasible reasoning).216 Podstatou 

zamítnutelného usuzování  je  skutečnost,  že  obsah výroků může být  dále  modifikován,  např. 

specifičtějším výrokem, takže z čistě logického pohledu by nastal spor, ale při zamítnutelném 

usuzování  se  upřednostní  relevantní  námitka,  byť  není  výslovně  předvídána.  Zamítnutelné 

usuzování patří do rodiny nemonotónních logik, tedy logik, kde z rozšířené množiny výroků již 

nelze nutně vyvodit tytéž výroky. Zamítnutelné usuzování je v právu běžné, přičemž konflikty 

mezi normami se řeší pravidly jako lex specialis. Vedle toho v oblasti argumentace vzniká díky 

zamítnutelnému usuzování  možnost  určitý  výrok o právu či  o struktuře  argumentu  (tj.  výrok 

o platnosti řetězce vyplývání) vyvrátit protiargumentem, např. že existuje ten a ten nový předpis, 

obecný princip či judikát anebo chyba znevěrohodňující závěr. Tyto úvahy pak již v podstatě 

patří do dialektické vrstvy argumentace.217 

Nevýhoda zamítnutelného usuzování na druhé straně spočívá v tom, že ho dnes nelze bez 

dalšího jednoduše modelovat na počítači (či pouze částečně, např. koncept  negation as failure 

214  MICHÁLEK, Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit., s. 334 (v této práci strana 24).

215  Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2014, č. j. 6 As 68/2014-21.

216 ONDRÁČEK, T.,  ŠTĚPÁNEK, J.  Nástin koncepce adaptivních logik. Pro-Fil, vol.  17, no. 1 (2016).  ISSN 

1212-9097, s. 16–35.

217 PRAKKEN, H., SARTOR, G., op. cit., s. 348.
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v Prologu218 či  modelování  argumentační  struktury  a protiargumentů),  protože  jde  o postup 

interpretační založený mimo jiné na hodnotových úvahách člověka, diskurzu a procedurálním 

rozměru  argumentace.  Proto  model  v této  práci  zachycuje  zkoumaný výsek práva  explicitně 

s tím, že umožňuje doplnit specifičtější normy jako další podmínky.

4.7  Závěr kapitoly

Na třech příkladech jsem ukázal, jak lze konstruovat explicitní formulace hypotéz norem. 

Právní  normy jsem namodeloval  zejména  co  do  logické  struktury  podmínek  jejich  hypotéz. 

Navrhl jsem funkční a strukturní vzorce jejich textově algoritmické reprezentace. Tyto koncepty 

mohou  být  základem  jejich  počítačového  modelování.  Vysvětlil  jsem,  že  předcházející 

a navazující  normy lze někdy pokrátit,  díky čemuž se složené normy zjednoduší.  Také jsem 

popsal  vznik  argumentu  z explicitní  formulace  normy,  a to  výběrem  z alternativ 

a individualizací. 

Mnou navržená metoda je sice na té nejnižší úrovni komplexity modelování práva, pokud 

jde o jeho faktografickou povahu, přesto lze výsledné závěry využít  pro netriviální praktický 

účel, a to automatizaci norem na úrovni vět. Celý obor deduktivní roviny právní informace se 

teprve rozvíjí a dosud nemá jasné zakotvení a ani není zřejmé, nakolik bude perspektivní. Přesto 

mohou  tyto  úvahy  přispět  rozvoji  právního  modelování,  které  může  postupně  výrazně 

zpřístupnit, zlevnit a zrychlit aplikaci práva a jeho vymahatelnost. Další zkoumání co do hloubky 

bude vyžadovat problematika vyvratitelnosti a struktury norem na úrovni slov a co do rozsahu 

modelování dalších postupů v řízení podle správního řádu.

218 SERGOT, M. J., et al., op. cit., s. 379 a násl.
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5  Počítačový model logické struktury právních norem

Cílem  kapitoly  je  představit  funkční  prototyp  systému  pro  počítačovou  reprezentaci 

právních  norem,  tzv.  automatizovaného  právního  komentáře,  a to  v návaznosti  na  poznatky 

předchozích kapitol. Funkčnost prototypu se demonstruje na ověřování konzistence datové báze, 

problematice  zpětného  vyhledání,  jednak  v podobě  rozklikávání  podmínek  hypotézy,  jednak 

konstrukcí celého normativního komplexu, a konečně na vyhodnocení logické funkce pro daný 

normativní  komplex.  Potvrzuje  se,  že  modelování  právních  norem  na  počítači  je  v případě 

programovatelných právních případů realizovatelné, ale také se jasně ukazují úskalí, která jsou 

spojena s rozsahem a složitostí  modelovaných norem a judikatury  a naznačují  se  postupy pro 

jejich  zvládnutí.  Závěrem  se  předkládají  možnosti  dalšího  rozvoje,  např.  složitějšími 

konstrukcemi,  individualizací  norem,  operacemi  na  normách,  generováním  argumentu  či 

poskytováním  dat  pomocí  rozhraní.  Po  představení  modelu  se  věnuji  možnostem  uplatnění 

reprezentace pravidel v kódu v podmínkách České republiky.

5.1  Úvod kapitoly

K vytvoření funkčního prototypu automatizovaného právního komentáře je třeba nejprve 

stručně vysvětlit a shrnout související teoretické koncepty, na jejichž základě lze vytvořit funkční 

počítačový nástroj podpory rozhodování. 

V prvních dvou podkapitolách připomenu pojem automatizovaného právního komentáře, 

stručně popíšu kontext problému a představím základní pojmy a teze pro návrhový dokument. 

V následující  podkapitole  shrnu základní  procesy a ukážu názorně  příklady implementace na 

prototypu  aplikace.  Poslední  závěrečná  podkapitola  se  věnuje  možnostem  dalšího  rozvoje 

aplikace. 

Ve  třech  předchozích  kapitolách  jsem  vymezil  obsahové  parametry  modelu  práva,219 

shrnul dosavadní přístupy k modelování práva zejména pomocí expertních právních systémů220 

219 MICHÁLEK, Jakub. Co je právo a jak ho můžeme modelovat.  Právník 159.4, 2020, s. 321–341 (v této práci 

podkapitola 2.3 a násl.).

220 MICHÁLEK, Jakub. Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu. Právník 160.3, 2021, s. 179, 184 

a násl. (v této práci podkapitola 3.3 a násl.).
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a nakonec jsem vytvořil jednoduchý teoretický model platného práva na úrovni gramatických 

vět221. Jasně jsem zdůvodnil,  proč je takový model použitelný pouze na tzv. programovatelné 

případy,  upozornil  jsem  na  limitace  modelů  práva  a reprezentace  práva  pomocí  kódu 

a vydefinoval předpoklady, za kterých může být modelování pravidel pomocí kódu užitečné.222 

Tato kapitola završuje předchozí tři kapitoly a syntetizuje je jako prerekvizity praktického 

modelu  určitého  zkoumaného  úseku  práva.  Základní  závěry  předchozích  kapitol  jsou  zde 

rekapitulovány  s ohledem na  to,  že  s programátorskou  implementací  získávají  jednoznačnou 

reprezentaci v kódu.

Pro konkrétnost  se budu v této kapitole opět  soustředit  na oblast  práva na informace, 

která je zpracována v komentáři223 se zapracováním novější judikatury.

Navazuji na model práva na úrovni gramatických vět, tedy v podstatě výrokové logiky, 

a realizuji  prototyp  modelu  v programovacím  jazyce.  Zdůrazňuji,  že  v této  kapitole  mi  jde 

skutečně jen o prototyp, tedy neúplný počítačový program. Ten je vlastně na úrovni  proof of  

concept, zda vůbec výsledné řešení dává smysl. 

Výslednou aplikaci  lze nalézt  na webu  https://jmichalek.github.io/apko/.  Čtenář  si  tak 

může vytvořit  vlastní  model  zkoumaného úseku práva,  například posuzování  naplnění znaků 

skutkové  podstaty  trestného  činu,  podmínek  pro  splnění  dotace,  podmínek  odpovědnosti  za 

přestupek či provedení exekuce. Použití je nicméně bez záruky.

Celkem jde o cca 1800 řádků kódu. Z tohoto pohledu je také nutné vnímat kvalitu kódu, 

která  nemá a nemůže mít  profesionální  ambici,  nicméně naplňuje účel  demonstrace základní 

funkčnosti.  Počítačový program jsem napsal v javascriptu, který je doporučován jako obecný 

programovací jazyk pro webové aplikace a je nejrozšířenějším jazykem pro webové aplikace.224 

Je  také  jednoduše  rozšiřitelný.  Vnitřní  logika  aplikace  je  založena  přímočaře,  na  stejném 

221 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování  v právu na úrovni gramatických vět.  Revue pro 

právo  a  technologie. [Online].  2020,  č.  22,  s.  111–143.  [cit.  2021-01-31].  Dostupné  na: 

https://journals.muni.cz/revue/article/view/13466 (v této práci kapitola 4).

222 MICHÁLEK, Jakub. Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu, op. cit., s. 179, 184 a násl. (v této 

práci podkapitola 3.8).

223 FUREK,  Adam,  ROTHANZL,  Lukáš,  a  JIROVEC,  Tomáš.  Zákon  o svobodném  přístupu  k informacím: 

komentář. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony. 

224 MICHNA,  Lukáš.  Programování  pro  právníky:  právníkův  průvodce  možnostmi,  jak  si  se  znalostí  základů  

programování usnadnit práci a zpříjemnit život. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie. MICHÁLEK, 

Jakub. Právní expertní systémy a reprezentace pravidel v kódu, op. cit., s. 161.

102

https://jmichalek.github.io/apko/
https://journals.muni.cz/revue/article/view/13466


jazykovém vyjádření věty a následném zpětném dohledání,225 přičemž textovou reprezentaci by 

bylo možné považovat za jednoduchý typ (doménového) jazyka. 

5.2  Základní pojmy

Automatizovaný právní komentář úzce souvisí s kategorií právních průvodců, nicméně 

primárně  je  určen  právníkům,  nikoliv  laickým  uživatelům.  U právních  průvodců  se 

doporučuje,226 aby návrhový dokument obsahoval „základní otázku, kterou má právní aplikace 

zodpovědět,  vymezit  výsledné,  průběžné  i úvodní  závěry,  které  má  systém  umět  vyvodit, 

pravidla,  podle  kterých  systém  vyvozuje,  podrobné  shrnutí  relevantních  faktů  a všechny 

uživatelské výstupy“. V úvodní části bych rád vymezil potřebné pojmy a uvedl jejich souvislost 

s návrhovým dokumentem:

Automatizovaný právní komentář je způsob reprezentace práva, ve které je konkrétní 

právní  interpretace  v podobě  právního  komentáře  zahrnujícího  právní  normy,  judikaturu 

a literaturu  (tedy  v podstatě  soubor  právních  norem  a právních  názorů)  převedena  do 

automatizované podoby.227 Představit si ho můžeme jako počítačovou aplikaci, která umožňuje 

zachytit  souvislosti  mezi  právními  větami,  modelovat  aplikaci  práva,  rozhodovat 

programovatelné  právní  případy  a podporovat  aplikaci  práva  u jednoduchých  případů.  To 

znamená, že v případě práva na informace se můžeme ptát, jaké všechny podmínky musí být 

splněny, aby bylo možné informace poskytnout, nebo naopak žádost zamítnout.  

Ustanovení je  nejmenší  jednotkou  právního  předpisu  či  jiného  pramene  práva 

korespondující typicky s gramatickou větou, která určuje, co pro účely práva je nebo má být. 

Ustanovení se označuje na nejnižší možnou úroveň, tj. typicky paragrafem, odstavcem, větou či 

písmenem. Ustanovení můžeme do systému poznamenat formou komentáře, k němuž se při běhu 

programu nepřihlíží.

Elementární  norma je  právní  norma  ve  struktuře  „hypotéza  –  dispozice“ 

(antecedent/konsekvent),  která  je  interpretací  a explikací  vyvozena  z ustanovení  a je 

225 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, op. cit, s. 124.

226 ROSTAIN, Tanina, SKALBECK, Roger, MULCAHY, Kevin G. Thinking Like a Lawyer, Designing Like an 

Architect: Preparing Students for the 21st Century Practice.  Chicago-Kent Law Review, 2012, 88: 743, s. 747 

a násl.

227 MICHÁLEK, Jakub. Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit., s. 178, 191. 
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bezprostředně (nikoliv  jen interpretačně)  použitelná v řetězci  vyplývání.228 Hypotézou se pak 

rozumí jedna nebo více podmínek, které jsou uspořádané do logické funkce (stromu) pomocí 

logických spojek konjunkce, disjunkce a negace. V aplikaci definuji elementární normu třídou 

Norma,  která  umí  vypsat  hypotézu  a její  podmínky  a dispozici,  stejně  jako plné  znění  textu 

elementární normy a uvedení jejího zdroje (označení pramene práva). Každá elementární norma 

je počítačově reprezentována jako objekt. Jako úvodní závěr by měl být systém schopen vypsat 

všechny vstupní elementární normy. Elementární normy by měly být v systému zaznamenány 

tak, aby umožňovaly jednoznačnou reprezentaci normativního obsahu právního komentáře.229

Normativní komplex (řetězec vyplývání).  Normativní komplex je uspořádání norem, 

které spolu souvisejí  tak,  že jedna norma obsahuje dispozici  (konsekvent),  která  je současně 

podmínkou (antecedent) v hypotéze jiné normy. Příkladem může být norma, která stanoví, kdy je 

informace utajená, a na ni navazující norma, která stanoví, že pokud je informace utajená, nelze 

ji poskytnout. Mezi dvěma navazujícími větami je vztah vyplývání, a to buď implikace, nebo 

ekvivalence,230 přičemž  druhý  zmíněný  vztah  je  typický  pro  zákonné  definice  a umožňuje 

okamžitou substituci (pokrácení). Průběžným závěrem je sestavení vhodného řetězce vyplývání, 

který implikuje zadanou dispozici. Základní otázkou, kterou má systém zodpovědět, je určení 

zjednodušené a pokrácené složené hypotézy231 právní normy vůči zadané dispozici, přičemž tato 

hypotéza je úplná vzhledem k datům zadaným do systému. Přesné vymezení toho, co míním 

zjednodušením, uvádím v další části práce. Jinými slovy ptáme se, jaké všechny podmínky musí 

být splněny, aby nastal zadaný následek. 

V případě práva na informace se tedy budeme ptát, co vše musí být splněno, abychom 

informaci mohli poskytnout, nebo abychom ji naopak mohli žadateli legálně odepřít. V rámci 

228 Pro jednoduchost uvažujeme klasickou dvoudílnou strukturu normy, kde podmínky hypotézy složené do logické 

funkce  (antecedent)  mají  pravdivostní  hodnotu  a výsledná  dispozice  (konsekvent)  má  podle  toho  platnost. 

Činím tak, i když je zřejmé, že v případě legálních definic nebude stricto sensu taková terminologie výstižná. 

229 Normativním  obsahem  právního  komentáře  rozumíme  závaznou  část  práva,  kterou  lze  jednoznačně 

reprezentovat v logické rovině, přičemž vedle normativního obsahu právní komentář obsahuje i argumentaci 

k interpretaci, která však náleží spíše do roviny dialektické. Na modelování dialektické roviny se však v práci 

nesoustředím, a to z toho důvodu, že postupuji od nejjednoduššího ke složitějšímu. 

230 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, op. cit., s. 124 

(v této práci kapitola 4.4.1). 

231 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, op. cit., s. 123 

(v této práci kapitola 4.4.1). 
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antecedentního normativního komplexu pak budeme na příklad zkoumat předběžnou otázku, zda 

je určitý údaj osobním údajem, jemuž náleží ochrana. 

Výstupy  lze  poskytovat  v podobě  explicitní  (textuální)  formulace  hypotézy  složené 

normy, v podobě funkčního vzorce či teoreticky také v grafickém znázornění logické struktury 

normativního komplexu, viz podkapitola 4.3.3 a násl. 

Argument je  individualizovaná  složená  norma  doplněná  pravdivostními  hodnotami 

podmínek v hypotézách, ze kterého podle hodnoty logické funkce vyplývá platnost či neplatnost 

konsekventu.

5.3  Základní procesy

5.3.1   Zadávání norem

Normy do systému vkládáme buď přímo do zdrojového kódu, nebo pomocí pole v okně 

aplikace.  Příklady  elementárních  norem  nalezneme  níže.  Je  z nich  patrné,  že  do  systému 

vkládáme nové instance třídy Norma, které mají svoje označení (obsahuje zkratku zákona dle 

definované symboliky232 a zadefinovaných zkratek zákonů) a dále textové zachycení obsahu dané 

elementární  normy,  jak  vyplývá  z právního komentáře,  přičemž jednotlivé  věty  jsou  spojeny 

logickými binárními operátory & (a současně/konjunkce) a |  (alternativně/disjunkce),  unárním 

operátorem  NOT ¬  (není  pravda,  že/negace).  Případné  negace  obsažené  již  v textu  norem 

doporučuji rovněž reprezentovat operátorem NOT, aby při dalším zpracování norem nevznikaly 

několikanásobné  negace,  které  činí  vyjádření  nesrozumitelným.233 Normy  jsou  uspořádány 

pomocí  závorek  a propojeny  s dispozicí  buď  zmiňovanou  implikací  „=>“,  nebo  ekvivalencí 

„<=>“.

var zkratky = {

    InfZ: "zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím",

    ZUI:  "zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti",

232 Tamtéž, s. 119.

233 Ponechání  vět  v pozitivní  formě může být  také  výhodné při  implementaci  dokazování,  kdy  absence  určité 

skutečnosti se nedokazuje. Celá tato problematika je však výrazně složitější na to, aby bylo možné vycházet 

z pouhé gramatické reprezentace vět.
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    NUI:  "nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 

utajovaných informací",  /* … */

    }

var norma1 = new Norma("InfZ § 7/I", "informace je označena za 

utajovanou informaci & žadatel nemá oprávněný přístup k informaci & 

informace je označena za utajovanou informaci v souladu s právními 

předpisy => povinný subjekt neposkytne informaci");

var norma3 = new Norma("§ 2 ZUI", "(vyzrazení nebo zneužití informace 

může způsobit újmu zájmu České republiky | vyzrazení nebo zneužití 

informace může být pro zájem České republiky nevýhodné) & informace je 

druhu, který je uveden v seznamu utajovaných informací podle " + 

zkratky.NUI + " <=> informace je označena za utajovanou informaci 

v souladu s právními předpisy");

var norma4 = new Norma("§ 3 ZUI", "vyzrazení nebo zneužití informace 

může způsobit poškození nebo ohrožení zájmu České republiky <=> 

vyzrazení nebo zneužití informace může způsobit újmu zájmu České 

republiky");

var norma_vyhodnocovana = new Norma("§ 8a odst. 1 InfZ", "(informace se 

týká osobnosti, projevů osobní povahy nebo soukromí fyzické osoby | 

informace je osobním údajem) & poskytnutí informace by bylo v rozporu 

s právním předpisem, který upravuje její ochranu & NOT(pro informaci je 

stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků | pro 

informaci je stanovena výjimka týkající se veřejně činných osob) => 

povinný subjekt neposkytne informaci");

var norma6 = new Norma("čl. 4 bod 1 nařízení GDPR I.",

    "informace je o fyzické osobě & (fyzická osoba je identifikovaná | 

fyzická osoba je identifikovatelná) <=> informace je osobním údajem");

var norma7 = new Norma("čl. 4 bod 1 nařízení GDPR II.",

    "fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem 

na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 

údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
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fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 

společenské identity této fyzické osoby <=> fyzická osoba je 

identifikovatelná");

var norma8 = new Norma("§ 8b odst. 1, 3 InfZ",

    "informace je základním osobním údajem o osobě & povinný subjekt 

poskytl příjemci veřejné prostředky & NOT( na informaci se výjimka 

týkající se příjemců veřejných prostředků nevztahuje) <=> pro informaci 

je stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků");

var norma9 = new Norma("§ 8b odst. 2 InfZ",

    "informace se týká jen poskytování veřejných prostředků podle zákonů 

v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení 

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření nebo státní pomoci 

při obnově území => na informaci se výjimka týkající se příjemců 

veřejných prostředků nevztahuje");

var norma10 = new Norma("§ 8b odst. 3 InfZ",

    "informace je jménem, příjmením, rokem narození, obcí, kde má 

fyzická osoba trvalý pobyt nebo výše, účel či podmínka poskytnutých 

veřejných prostředků fyzické osobě <=> informace je základním osobním 

údajem o osobě");

var norma11 = new Norma("§ 2 ZFK písm. g)",

    "povinný subjekt poskytl příjemci veřejné finance, věci, majetková 

práva nebo jinou majetkovou hodnotu & majetková hodnota patřila před 

poskytnutím státu nebo jiné právnické osobě, která je orgánem veřejné 

správy ve smyslu zákona o finanční kontrole <=> povinný subjekt poskytl 

příjemci veřejné prostředky");

var norma12 = new Norma("§ 2 ZFK písm. a)",

    "majetková hodnota patřila před poskytnutím státu nebo státní 

příspěvkové organizaci, státnímu fondu, územnímu samosprávnému celku, 

městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci územního 

samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy nebo jiné 

právnické osobě zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním 

předpisem nebo právnické osobě zřízené na základě zvláštního právního 
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předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky => majetková hodnota 

patřila před poskytnutím státu nebo jiné právnické osobě, která je 

orgánem veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole");

var norma13 = new Norma("Platový nález ÚS/II.",

    "byl proveden test proporcionality předvídaný platovým nálezem & 

poskytnutí požadované informace by bylo podle platového nálezu 

nepřiměřené => na informaci se výjimka týkající se příjemců veřejných 

prostředků nevztahuje");

var norma14 = new Norma("Platový nález ÚS/III.", "NOT(poskytnutí 

informací je   klíčové pro výkon práva žadatele na svobodu projevu & 

účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu 

& informace samotná se týká veřejného zájmu & žadatel o informaci plní 

úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. společenského hlídacího 

psa) <=> poskytnutí požadované informace by bylo podle platového nálezu 

nepřiměřené");

var norma15 = new Norma("§ 8a odst. 2 InfZ",

    "informace je osobním údajem & subjektem údajů je veřejně činná 

osoba, funkcionář nebo zaměstnanec veřejné správy & osobní údaj vypovídá 

o veřejné nebo úřední činnosti nebo o funkčním nebo pracovním zařazení 

subjektu údajů <=> pro informaci je stanovena výjimka týkající se 

veřejně činných osob");

var norma16 = new Norma("§ 12 InfZ",

        "NOT(zákon se poskytování informace nevztahuje) & informace se 

vztahuje k působnosti povinného subjektu & NOT (povinnost poskytovat 

informace se informace netýká) & NOT(povinný subjekt informaci 

neposkytne) & (povinný subjekt má úplnou povinnost poskytovat informace 

| je dána částečná informační povinnost povinného subjektu ve vztahu 

k informaci) & (NOT(povinný subjekt informaci může odepřít) | (povinný 

subjekt informaci může odepřít & na odepření informace je legitimní 

zájem s ohledem na čl. 17 Listiny práv a svobod & nutnost ochrany 

informace s ohledem na legitimní zájem s ohledem na konkrétní okolnosti 

převažuje nad právem na informace )) <=> jsou dány hmotněprávní důvody 

poskytnutí informace povinným subjektem");

108



Při údržbě takového kódu lze vycházet z požadavku isomorfismu.234 V případě právního 

předpisu  se  jeví  logické  postupovat  tak,  že  se  postupně  zaznamenají  ustanovení  právního 

předpisu  a jejich  reprezentace  v elementárních  normách  (reprezentační  dvojice).  Ta  jsou  pak 

proložena  souvisejícími  dvojicemi  vyplývajícími  z judikatury,  literatury  či  logiky  právního 

předpisu (presuponované znalosti). Ostatně obdobným způsobem jsou zpracovány velké právní 

komentáře, jejichž obsah automatizovaný právní komentář reprezentuje. Proto se pro praxi jeví 

jako nejvhodnější, aby počítačová reprezentace norem byla obsažena přímo ve velkém komentáři 

(či  komentáři  reprezentujícím  ad  hoc  služební  výklad)  a při  jeho  aktualizaci  byla  rovněž 

aktualizována.235 Alternativně  pak  může  být  strojově  čitelný  normativní  obsah  ustálené 

judikatury obsažen v samostatné databázi, nicméně na současné úrovni rozvoje digitalizace se to 

nejeví jako nezbytné. 

Vyžaduje-li zkoumaný úsek práva referenci k jinému právnímu předpisu (jako třeba výše 

uvedený zákon o svobodném přístupu k informacím, který se odvolává také na zákon o ochraně 

utajovaných  informací,  zákon  o zpracování  osobních  údajů  či  GDPR),  uvede  se  související 

reprezentační dvojice u daného ustanovení nebo samostatně na konci. 

Cílem  isomorfismu  v reprezentaci  je  zajistit  úplnost  a zjednodušit  údržbu  při  změně 

právních  předpisů.  Jenomže  snaha  poskytnout  lineární,  paralelně  zpracovanou  reprezentaci 

v kódu může narazit na určité praktické obtíže. Například u výše uvedeného § 8a odst. 1 máme 

v explicitní reprezentaci výslovně zmíněné výjimky 

NOT(pro informaci je stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných 

prostředků | pro informaci je stanovena výjimka týkající se veřejně 

činných osob) 

Ty ovšem nejsou zmíněny přímo v zákoně u ustanovení § 8a odst. 1 InfZ, nýbrž jsou 

uvedeny v § 8b InfZ nebo v judikatuře. Příklad nosného ustanovení o výjimce vypadá takto: 

var norma8 = new Norma("§ 8b odst. 1, 3 InfZ", "informace je základním 

osobním údajem o osobě & povinný subjekt poskytl příjemci veřejné 

prostředky & NOT( na informaci se výjimka týkající se příjemců veřejných 

234 BENCH-CAPON, Trevor JM, COENEN, Frans P. Isomorphism and legal knowledge based systems. Artificial  

Intelligence and Law, 1992, 1.1: 65–86.

235 Je logické poznamenat, že to by vyžadovalo i určité institucionální změny, např. tvorbu komentářů zaměstnanci 

státu či smluvní spolupráci s nakladatelstvími.
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prostředků nevztahuje) <=> pro informaci je stanovena výjimka týkající 

se příjemců veřejných prostředků");

Takové ustanovení by však bez explicitního zohlednění výjimky v hlavní normě nemělo 

efekt.  Jistě  by  bylo  možné  při  definici  výjimky  původní  ustanovení  ponechat  bez  výjimky 

a následně  při  definici  elementární  normy  §  8b  odst.  1,  3  InfZ  určit,  že  po  načtení  všech 

zadaných norem, což bychom nastavili pomocí příslušného posluchače (event listeneru), se mají 

stávající elementární normy upravit podle následujícího výrazu:

norma_vyhodnocovana.vzorec.hypoteza = "(" + 

norma_vyhodnocovana.vzorec.hypoteza + ") & NOT(pro informaci je 

stanovena výjimka týkající se příjemců veřejných prostředků)";

Takový přístup by byl využitelný u prostých výjimek, nicméně u složitějších manipulací 

s logickou  strukturou  hypotézy  by  obsahovalo  riziko,  že  v důsledku  vícero  postupných 

modifikací, jejichž pořadí není zaměnitelné, vznikne inkonzistence. Tedy bylo by nutné definovat 

pořadí  operací.  Pro  tento  důvod  a kvůli  obecné  jednoduchosti  se  držím  prvního  zmíněného 

přístupu,  který  interpretaci  precedence  a výjimek  zachycuje  explicitně  u dané  normy.  Velmi 

podobný přístup bychom mohli volit u modifikací hypotéz pomocí působnosti právního předpisu, 

působnosti normy, právních domněnek či fikcí. Stejně tak bychom mohli u každé normy pracovat 

s atributem, zda je použitelná a provázat takovou mechaniku s kolizními ustanoveními zákona236 

a doplnit příslušné instrukce do preferenčního stroje.

Zadané právní normy si pak můžeme v systému zobrazit, přičemž se ukáže jejich logická 

struktura (viz obr.  6).  Toto zobrazení  je  možné využít  k manuálnímu ověření  konzistence na 

vstupu.

236  MICHÁLEK, Jakub. Co je právo a jak ho můžeme modelovat, op. cit. s. 338.
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Obrázek 6: Výpis zadaných norem se zobrazením jejich logické struktury. 

5.3.2   Zpětné vyhledání – brouzdání

Nyní  se  již  dostáváme  k analytickým  funkcionalitám.  Systém  obsahuje  možnost 

proklikávat si strom či „brouzdat“ v normě. U každé normy se zobrazuje šipka, která umožňuje 

dohledat předcházející normu a v podstatě tak rozvinout první úroveň normativního komplexu 

(obr.  7). Alternativně systém nahlásí, že v systému norma s daným konsekventem není zadána. 

Může se zobrazit i více předcházejících norem.
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Obrázek 7: Možnosti zobrazení po rozkliknutí v automatizovaném právním komentáři

5.3.3   Zpětné vyhledání – normativní komplexy a operace na nich

Věnujme  se  nyní  podrobněji  problému  zpětného  vyhledání.  Do  systému  zadáme 

hypotézu, např. si myslíme, že žádost by bylo na místě odmítnout, tedy informaci neposkytnout, 

ale nejsme si jisti,  zda jsou splněny podmínky. Dejme tomu nás zajímá, jaké jsou konkrétně 

podmínky pro výjimku týkající  se  veřejných prostředků,  kde  dochází  k mnohaletému vývoji 

judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Po výběru příslušné cílové dispozice 

se zobrazí vstupní podoba (obr.  8), která vznikne jako konstrukce řetězce vyplývání ze zadané 

dispozice.237 Vstupní podoba normativního komplexu ukazuje, že normativní komplex má jak 

antecedenty  navázané  ekvivalencí,  tak  implikací.  Možná  nás  trochu  překvapí,  že  z výjimky 

týkající se veřejných prostředků jsou stanoveny dvě výjimky, jedna zákonem a jedna judikaturou 

(platovým nálezem Ústavního  soudu).  Nicméně  protože  jde  o navázání  pomocí  jednostranné 

implikace, nejde o nic, co by nám mělo dělat potíže. 

237 Jak je patrné z odkázaného obrázku, do systému se zadá tautologie D  D a⇔  funkce zkomplexnění pak z této 

normy vytvoří normativní komplex tím, že vyhledá antecedenty hypotézy.
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Obrázek 8: Vstupní podoba normativního komplexu

Normativní  komplex je  reprezentován  třídou NormativeComplex,  která  má  obdobnou 

stromovou strukturu jako norma, ale vedle tří operací může obsahovat i atribut „komplex“, který 

jako  hodnotu  obsahuje  pole  dalších  normativních  komplexů  navázaných  implikací  či 

ekvivalencí.

Normativní  komplex  je  pak  zpracováván  dvěma  základními  operacemi,  jednak 

pokrácením a jednak zjednodušením. 

Operaci  pokrácení jsem popsal  v článku238 (v této práci podkapitola  4.4.1) a znamená 

nahradit ekvivalence přímo hypotézou antecedentní normy. Při praktickém použití jsem zjistil, že 

použití operace nemusí být vždy uživatelsky přívětivé, protože může být jednodušší se vyznat 

v celém řetězci vyplývání. Na druhou stranu pokud je snahou získat pouze seznam znaků, které 

si osoba aplikující právo „odškrtne“, může být pokrácení výhodné. Jako příklad pokrácení lze 

238 MICHÁLEK, Jakub. Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět, s. 124.
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uvést, že místo původní komplexní struktury s § 8b odst. 3 InfZ bude ve výčtu figurovat pouze 

podmínka,  že  informace  je  jménem,  příjmením atd.  (viz  bod 1  na  obr.  8).  Proto  je  vhodné 

zobrazení  pomocí  zpětného  vyhledání  navržené  v textu  práce  porovnat  s jinými  možnostmi 

uvedenými zejména v podkapitole 3.5 a vybrat zobrazení pro daný účel nejvhodnější.

Pokrácená podoba normy (obr. 9) ukazuje,  že podmínky v hypotéze navazující  normy 

jsou jednoduše nahrazeny hypotézou navázané normy. Zde je příklad základních osobních údajů 

podle § 8b odst. 3 InfZ (shodný normativní komplex jako na obr. 8). Naopak pokrácení logicky 

nelze provést,  pokud jde o pouhou implikaci,  protože podmínka může být splněna,  i když se 

navázaná norma nerealizuje.

Obrázek 9: Pokrácená podoba normy

Operaci zjednodušení (převedení do základního tvaru) definujeme jako formální operaci 

na normativním komplexu, která zahrnuje následující dílčí operace: 

1. Za prvé všechny negace jsou v normě přeneseny na literály,239 tedy propíšou se podle 

distributivního pravidla, že negace konjunkce se rovná disjunkce negací. 

2. Za druhé pokud máme výčet, kde je určitá binární operace a jeden člen bezprostředně pod 

ní je tvořen tou samou binární operací, zařadí se jeho podčleny do výčtu vyšší úrovně. 

3. V rámci zjednodušení samozřejmě dojde k odstranění dvojitých negací u literálů. 

239 Dále nedělitelný člen, který neobsahuje konjunkci či disjunkce, může obsahovat maximálně negaci.
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Příklad výsledného zjednodušení vidíme na obr. 10, který ukazuje základní podobu normativního 

komplexu po pokrácení a zjednodušení (shodný normativní komplex jako na předchozích dvou 

obrázcích).

Obrázek 10: Základní podoba normativního komplexu po pokrácení a zjednodušení  
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5.3.4   Použité logické formy

Zcela  legitimně  se  lze  ptát,  zda  je  opravdu  vhodné  všechny  normy  zjednodušovat 

způsobem, že negace převedeme na literály. Nabízí se otázka, zda neexistuje lepší způsob, jak 

logickou  funkci  příslušnou dané  normě reprezentovat  způsobem,  který  by  třeba  měl  určitou 

logickou formu, optimální vůči účelu. V našem případě bude daným účelem přehlednost a malý 

počet logických operací. 

Z teorie návrhu logických obvodů je dobře známo, že složený výrok lze ekvivalentně 

zapsat jako konjunkci disjunkcí literálů (tzv. konjunktivní normální forma, CNF) nebo disjunkci 

konjunkcí  literálů (tzv.  disjunktivní normální  forma,  DNF).240 Jak ukazuje tab. 4 založená na 

reálném příkladě, dochází formalizací pouze ke zvýšení počtu operací, zkomplikování struktury 

a odtržení od vstupní podoby.241 Je jasné, že pokud nebudou podmínky příliš opakované, nemá 

optimalizace význam a bude vhodné používat tvar, který vyplývá ze zadané struktury. 

Forma Příklad # operací

Vstup (A & B & C) | ( [D | E ] & F & ¬[ G | H ] ) 8

DNF (A & B & C) | (D & F & ¬G & ¬H) | (E & F & ¬G & ¬H) 14

CNF (A | D | E) & (A | F) & (A | ¬G) & (A | ¬H) & (B | D | E) & (B | F) & (B | 

¬G) & (B | ¬H) & (C | D | E) & (C | F) & (C | ¬G) | (C | ¬H)

32

Tabulka 4: Reprezentace logické funkce vybrané normy v logických formách

5.3.5   Vyhodnocení 

Model  obsahuje  konečně  možnost  vyhodnotit,  zda  jsou  splněny  podmínky  hypotézy 

vybrané  normy.  Model  nejprve  sestaví  zjednodušenou pokrácenou složenou normu,  ve které 

označí jednotlivé normy značkami N1, N2, N3 atd. a podmínky jejich hypotéz podle konvence 

např.  1.1,  1.2  atd.  (viz  obr.  11).  U každé  podmínky  je  přepínač,  který  umožňuje  nastavit 

pravdivostní hodnotu podmínky. Při každé změně pravdivostní hodnoty podmínek hypotézy se 

znovu  vyhodnotí  platnost  dané  normy  a všech  normativních  komplexů,  které  jsou  na  ni 

240  Např. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 

111.

241  Wolfram Alpha, funkce DNF. Dostupný na: https://www.wolframalpha.com/ 
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navázané.  Pravdivostní hodnota hypotézy normy N1 se počítá jako logická funkce definovaná 

pravdivostními hodnotami obsažených podmínek podle uvedeného logického vzorce.

(...)

Obrázek 11: Vyhodnocení pravdivostní hodnoty hypotézy a vzorec logické funkce

Přepínače nejsou zcela nezávislé:

1. Platí, že pokud je na podmínku hypotézy navázána shodná dispozice jiného normativního 

komplexu  implikací  směrem  k podmínce,  platnost  dispozice  hlouběji  zanořeného 

normativního  komplexu  přepne  přepínač  na  pravdu  i v podmínce  hypotézy  na  vyšší 

úrovni; naopak to ale neplatí, jak vyplývá z jednosměrné povahy implikace.

2. Platí,  že  přepnutím  přepínače  u podmínky,  která  se  v celém  normativním  komplexu 

včetně  navázaných  norem  vyskytuje  na  více  místech,  se  odpovídajícím  způsobem 

přepnou všechny přepínače u podmínky shodného znění (v našem příkladu jde o znak 

týkající se osobních údajů).
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3. Pokud  bychom  neprovedli  pokrácení,  bude  nutné  nastavit  i synchronizaci  mezi 

podmínkou a na ni ekvivalencí navázaným normativním komplexem.

Jak ukazuje obr.  11,  pod vyhodnocením normy jsou pro přehlednost uvedeny funkční 

vzorce zobrazených norem a použité prameny práva.

Určitou  diskusi  by  si  zasloužila  otázka,  jak  bude  uživatel  automatizovaný  právní 

komentář  používat  nejčastěji.  Papírový  právní  komentář  se  používá  obvykle  tak,  že  řeším 

nějakou právní situaci a potřebuji si ujasnit, které právní normy a judikatura se použijí, případně 

mám hypotézu, kterou ověřuji. 

Pro tyto účely slouží výše zmíněná funkcionalita brouzdání, při které se zobrazí příslušná 

právní norma, u které lze zobrazit další úroveň (navázané normy) a k ní alternativní funkcionalita 

zobrazení celého normativního komplexu, což však může být u některých rozsáhlých hypotéz 

v první fázi zbytečně těžkopádné. Teprve poté, co si utvořím předběžný závěr, ho můžu pomocí 

plného normativního komplexu a funkcionality vyhodnocení ověřit, sestavit argument a případně 

odeslat podání. 

Oproti papírovému komentáři však bude u automatizovaného komentáře existovat další 

způsob použití, a to, že po zadání dispozice přes počítačové rozhraní obdržím ve strojově čitelné 

podobě příslušný normativní komplex. Na tento automatizovaný systém pak budou moci být 

napojeny  pomocí  rozhraní  další  systémy,  např.  automatické  konstrukce  formulářů  či 

informačních systémů.

5.4  Metody implementace

V této podkapitole bych rád předeslal, že mi nešlo o elegantní nakódování dané aplikace, 

nýbrž  pouze  o nakódování  funkční.  Tedy z hlediska  kvality  kódu není  mnou vybrané  řešení 

nutně ideální, protože mi šlo pouze o ukázku prototypu. 

Počítačový program je  napsán v kombinaci  HTML + javascript  s použitím grafického 

frameworku Foundation 6.  Pro jednoduchost  používám vanilkový javascript.  Vyberu několik 

zajímavých a pro kód podstatných příkladů implementace:

5.4.1  Základní datové struktury

Základní  datovou strukturou jsou Norma a NormativeComplex. Norma má následující 

konstruktor:
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function Norma(myOznaceni, myObsah) {

    // konstruktor třídy pro normu, který je schopen výchozí metodou 

hezky tisknout obsah dané normy

    this.obsah = myObsah;

    this.oznaceni = myOznaceni;

    this.vzorec = zpracujNormuNaJSON(this.obsah);

    this.printObsah = function(komplex) {

        komplex=komplex || false;

        let znak = "";

        if (komplex) znak = " ";⇑

        let vystup = "<h3>"+znak+" "+this.oznaceni+"</h3>\n\n";

        vystup+=naveti(this.vzorec);

        if (this.vzorec.hypoteza != null )

            vystup+= printJSONhypotezy(this.vzorec.hypoteza, true) ;

        vystup+="\n";

        return vystup;

    }

}

Na  konstruktoru  vidíme,  že  norma  má  v podstatě  následující  objektovou  strukturu 

(příklad proměnné norma_vyhodnocovana):

Norma {obsah: "(informace se týká osobnosti, projevů osobní povahy nebo 

soukromí fyzické osoby | informace je osobním údajem) & poskytnutí 

informace by bylo v rozporu s právním předpisem, který upravuje její 

ochranu & NOT(pro informaci je stanovena výjimka týkající se příjemců 

veřejných prostředků | pro informaci je stanovena výjimka týkající se 

veřejně činných osob) => povinný subjekt neposkytne informaci", 

oznaceni: "§ 8a odst. 1 InfZ", 

vzorec: { dispozice: "povinný subjekt neposkytne informaci",

ekvivalence: false,

hypoteza: {

konjunkce: [

disjunkce: [

"informace se týká osobnosti, projevů 

osobní povahy nebo soukromí fyzické osoby",
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"informace je osobním údajem"

],

"poskytnutí informace by bylo v rozporu 

s právním předpisem, který upravuje její ochranu",

negace: {

  disjunkce: 

[

"pro informaci je stanovena výjimka 

týkající se příjemců veřejných prostředků",

"pro informaci je stanovena výjimka 

týkající se veřejně činných osob"

]

  }

    ]

    }

  },

printObsah: ƒ}

Přitom  podstatné  je  právě  vnitřní  členění  podobjektu 

norma_vyhodnocovana.vzorec.hypoteza,  kde  vidíme  reprezentaci  logické  funkce  pomocí 

stromu, na které lze následně provádět logické operace. 

Nyní zavedeme složitější třídu, a to pro normativní komplexy, což jsou v podstatě normy, 

kde  jsou  na  různých  místech  „zavěšeny“  další  normy,  které  mezi  sebou  mají  návaznost 

ekvivalencí či implikací.

function NormativeComplex(myoznaceni, myhypoteza, mydispozice, 

myekvivalence) {

    // konstruktor třídy pro normativní komplex (řetězec vyplývání)

    this.oznaceni = myoznaceni;

    this.vzorec = {"hypoteza": myhypoteza, "dispozice": mydispozice, 

"ekvivalence": myekvivalence};

    this.printObsah = function(komplex) {

        komplex=komplex || false;

        let znak = "";
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        if (komplex) {

            if (this.vzorec.ekvivalence) znak = " ";⇕

            else znak = " ";⇑

        }

        var vystup = "<h3>"+znak+" "+this.oznaceni+"</h3>\n\n";

        vystup+=naveti(this.vzorec);

        if (this.vzorec.hypoteza != null ) {

            vystup+= printJSONhypotezy(this.vzorec.hypoteza,false) ;

        }

        else vystup+='.</div>';

        vystup+="\n";

        return vystup;

    }

    this.printPrepinac = function(komplex) {

        komplex=komplex || false;

        let znak = "";

        if (komplex) {

            if (this.vzorec.ekvivalence) znak = " ";⇕

            else znak = " ";⇑

        }

        addOznaceni(this.oznaceni);

        console.log(obsazene_normy);

        let ind = (indexofset(obsazene_normy,'oznaceni',this.oznaceni)

+1); // číslování norem v souboru

        var vystup = "<h3>"+znak+" "+this.oznaceni+" (dále jen 

„N"+ind+"“)</h3>"+validityButton("N"+ind, false)+"\n\n";

        vystup+=naveti(this.vzorec);

        if (this.vzorec.hypoteza != null ) {

            vystup+= 

printJSONhypotezy(this.vzorec.hypoteza,false,true,this.oznaceni) ;

        }
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        else vystup+='.</div>';

        vystup+="\n";

        return vystup;

    }

}

Kromě struktury,  která  byla  ukázána výše  u proměnné  norma_vyhodnocovana,  máme 

u normativního  komplexu  vedle  unárního  operátoru  negace  a n-árních  operátorů  konjunkce 

a disjunkce také operátor komplexu, jehož jediným vstupem je zase jiný normativní komplex, 

který má ve své třídě this.vzorec.ekvivalence  uvedeno, jakým způsobem je navázán na 

související komplex.

5.4.2  Implementace operací s negacemi

V níže uvedené části  kódu nalezneme způsob, jak přesouvat  ve formální  reprezentaci 

hypotézy  negaci  do  nižších  úrovní  logické  funkce.  Jde  v podstatě  pouze  o implementace  de 

Morganových pravidel. Nejprve zde máme funkce propagateNegation(), která počítá s tím, že 

jí již zadáváme argument, který má vlastní vlastnost (own property) typu negace, a dále funkci 

logicalSimplifyNegation(), která již nic takového nepředjímá.

function switchOperace(prop) {

    // podle druhu operace vrací český ekvivalent slova

    if (prop == 'konjunkce') return 'disjunkce';

    if (prop == 'disjunkce') return 'konjunkce';

}

function propagateNegation(tvar) {

    // funkce přebírá tvar typu {negace: disjunkce: A, B} a negaci 

převede na nejnižší stupeň dolů, tj. na {konjunkce: negace A a negace 

B}, kde A a B mohou stále být složené výroky

    if (tvar.hasOwnProperty("negace")) {

        let child = tvar[Object.keys(tvar)[0]];

        if (child.hasOwnProperty("konjunkce") || 

child.hasOwnProperty("disjunkce")) {

            let operator = Object.keys(child)[0];
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            let pole = child[operator];

            if (! Array.isArray(pole)) console.error("Chyba ve 

formátování vstupního objektu. Objekt není typu Pole.");

            let novePole = [];

            pole.forEach(el => {

                switch (typeof(el)) {

                    case 'string':

                        novePole.push({negace: el});

                        break;

                    default:

                        novePole.push(propagateNegation({negace: el}));

                }

            });

            let vysledek = {};

            vysledek[switchOperace(operator)] = novePole;

            return vysledek;

        }

        else if (child.hasOwnProperty("negace")) {

            return child["negace"]; // dvakrát negace je identita

        }

        else if (child.hasOwnProperty("komplex")) {

            let pole = child["komplex"];

            return {negace:

                        {komplex: pole.map( x => 

 logicalSimplifyNegation(x))}};

            // propsání do komplexu

        }

        else return {negace: child};

    }

    else return tvar;

}

function logicalSimplifyNegation(slozenina) {
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    if ( slozenina.hasOwnProperty('negace') ) return 

propagateNegation(slozenina);

    else if ( slozenina.hasOwnProperty('konjunkce') || 

slozenina.hasOwnProperty('disjunkce') ) {

        let operator = Object.keys(slozenina)[0];

        let pole = slozenina[operator];

        if (! Array.isArray(pole)) console.error("Chyba ve formátování 

vstupního objektu. Objekt není typu Pole.");

        let novePole = [];

        pole.forEach(el => {

            switch (typeof(el)) {

                case 'string':

                    novePole.push(el);

                    break;

                default:

                    novePole.push(logicalSimplifyNegation(el));

            }

        });

        var vysledek = {};

        vysledek[operator] = novePole;

        return vysledek;

    }

    else if ( slozenina.hasOwnProperty('komplex')) {

        let vysledek = {};

        vysledek.komplex = logicalSimplifyNegation(slozenina.komplex);

        return vysledek;

    }

    else return slozenina;

} 
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5.4.3  Tvorba komplexu

Pro tvorbu komplexu slouží následující funkce, ve které pojmem složenina vyjadřujeme 

definovaný tvar složení z logických operací:

function complexifyNorm(normainput) {

    // funkci zadáme Normu, např. .vzorec.hypoteza = { konjunkce: A, B}, 

přičemž

    // funkce provede pro všechny prvky substituci A -> {komplex: - 

NormativeComplex{X} – NormativeComplex{Y} }, přičemž X, Y jsou 

Normativní komplexy, které mají danou větu A jako konsekvent; výslednou 

strukturu nazýváme řetězec vyplývání (normativní komplex); toto provádí 

tak dlouho, dokud nejsou všechny normy nahrazeny komplexem, pokud to 

lze; nicméně každá norma, která se vyskytuje jako hypotéza v komplexu se 

rozvine pouze jednou a na dalších místech se již na komplex nerozvádí, 

aby nebyly ve struktuře duplicity

    if ( (normainput instanceof Norma) == true || (normainput instanceof 

NormativeComplex) == true ) // vstupem je norma či NC

    {

        // pokud je vstupem norma, vrátíme tutéž normu s upravenou 

hypotézou

        let normaoutput = new NormativeComplex(normainput.oznaceni, 

complexifyNorm(normainput.vzorec.hypoteza), normainput.vzorec.dispozice, 

normainput.vzorec.ekvivalence);

        return normaoutput;

    }

    else { // vstupem je složenina

        let hypoteza = normainput;

        // nyní mohou nastat 2 případy: 1. hypoteza je prostý text, 2. 

hypotéza je složenina (v první úrovni konjunkce, disjunkce, negace)

        let operace = Object.keys(hypoteza)[0];

        // v případě stringu je to 0, ale to je jedno

        // jinak je to konjunkce, disjunkce, negace
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        if (typeof hypoteza == "string" ) {

        // nejprve se otestuje, zda v systému vůbec máme nějaké normy, 

jichž je hypotéza konsekventem

            let deti = childrenOfDispozice(hypoteza);

            if ( deti.length == 0 ) { 

                return hypoteza;

            }

            else {

                let vysledek = {};

                vysledek.komplex = deti.map( x => complexifyNorm(x));

                return vysledek;

            }

        }

        else if (typeof hypoteza == "object" && 

seznam_povolenych_operaci.includes(operace) ) {

            let child = hypoteza[operace]; 

            if (seznam_narnich_operaci.includes(operace) ) {

                if (!Array.isArray(child) ) {

                console.error("Chyba ve formátování vstupního objektu. 

Objekt není typu Pole.");}

                // má k dispozici pole, stačí na každý jeho prvek 

aplikovat obdobnou funkci

                let vysledek = {};

                vysledek[operace] = child.map( x => complexifyNorm(x) );

                return vysledek;

            }

            else if (operace == "negace") {
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                let vysledek = {};

                vysledek[operace] = complexifyNorm(child);

                return vysledek;

            }

        }

    }

}

Naopak funkci redukce reduceNorm() můžeme vymezit následovně:

const seznam_narnich_operaci = ["konjunkce", "disjunkce"];

function isSlozenina(normain) {

    if (normain.hasOwnProperty('konjunkce') || 

normain.hasOwnProperty('disjunkce') || 

normain.hasOwnProperty('negace') ) {

        return Object.keys(normain)[0];

    }

    else {

        return false;

    }

}

function reduceNorm(normain) {

    // na zadané normě nebo složenině aplikuje operaci redukce, tedy 

nahrazení ekvivalencí přímo hypotézami

    // tedy vstupem je complex { hypoteza typu komplex, dispozice}, tedy 

podívám se na hypotézu, pokud je u ní ekvivalence true, tak můžu 

nahradit, jinak aplikuju na hypotézu tutéž funkci a vrátím výstup

    // mohou nastat následující případy

    // 1. je to instance komplexu

    // 2. je to složenina

    // 3. je to vnořený komplex - pak provedeme redukci

    // 4. je to literál (string)

    // ad 1.
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    if ( (normain instanceof NormativeComplex) == true ) {

        let normaout = new NormativeComplex(normain.oznaceni,

                            reduceNorm(normain.vzorec.hypoteza),

                            normain.vzorec.dispozice,

                            normain.vzorec.ekvivalence);

        return normaout;

        }

    // ad 2.

    else if ( (operace = isSlozenina(normain)) ) {

        let vysledek = {};

        let child = normain[operace];

        if (seznam_narnich_operaci.includes(operace)) {

            vysledek[operace] = child.map( x => reduceNorm(x) );

            }

        else if (operace == 'negace') {

            vysledek[operace] = reduceNorm(child);

            }

        return vysledek;

    }

    // ad 3.

    else if ( normain.hasOwnProperty('komplex') ) {

        let child = normain['komplex'];

        if (child.length == 1 && (child[0] instanceof NormativeComplex) 

== true && child[0].vzorec.ekvivalence == true ) {

            // provedeme redukci

            return reduceNorm(child[0].vzorec.hypoteza);

        }

        else {

            let vysledek = {};

            vysledek['komplex'] = child.map( x => reduceNorm(x) );

            return vysledek;}

    }

    else if ( (typeof normain) == 'string' ) {

        return normain;
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    }

    else {

        return false;

    }

}

5.4.4  Aktualizace přepínačů

Uvedu  ještě  poslední  příklad  implementace,  který  se  týká  spíše  grafického  rozhraní, 

i když  odladěné  verzi  by  taká  záležitost  byla  patrně  naprogramována  na  úrovni  významu 

a proměnných, nikoliv bezprostředně na grafických prvcích, které je reprezentují.

function aktualizujSpojenePojizdniky() {

    let list = document.getElementsByClassName("switch-input");

    /* synchronizace přepínačů se stejným ID na stránce evaluate */

    for (let item of list) {

        item.addEventListener('input', (event) => {

                // přepneme tlačítka se stejným názvem

                let jmenovci = 

document.getElementsByName(event.currentTarget.name);

                for (let jmenovec of jmenovci) {

                    jmenovec.checked = event.currentTarget.checked;

                    }

            });

    }

}

5.5  Možnosti dalšího rozvoje

Další  funkcionality jsem nerozvíjel  kvůli  omezenému času a prostoru,  byť by to bylo 

celkem  přímočaré.  Je  silnou  stránkou  modelu,  že  takový  rozvoj  bez  rozsáhlejších  změn 
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umožňuje.  Jako další krok se logicky nabízí zamyšlení, jak by bylo možné dále představený 

prototyp rozvíjet. Proto zde naznačím několik směrů pro možný rozvoj aplikace.

5.5.1   Složitější konstrukce

Přímočarým rozšířením by bylo zpracovat určitou právní úpravu opravdu precizně, tedy 

včetně  požadavků  vyplývajících  z časové,  místní  a osobní  působnosti  právních  norem. 

Vhodnými příklady pro modelování se jeví např. podmínky vyplacení kompenzačního bonusu, 

kde bylo žádoucí formulář spustit co nejdříve, či jiné druhy podpory během nemoci COVID-19.

K tomu bych rád poznamenal, že i moje demonstrativní zpracování prototypu ukazuje, že 

by bylo nutné výrazně zapracovat na uživatelském prostředí, protože explicitní formulace norem 

jsou většinou mnohem podrobnější, než si svou intuicí představujeme. Při intuitivní představě 

totiž máme tendenci soustředit právnickou pozornost na problematické znaky norem, a naopak 

upozaďujeme ty, které vnímáme rutinně. 

Možným řešením je používat rozklikávací mód aplikace a v případě potřeby doplnit do 

právní  úpravy  presuponované  či  teoreticko-právní  konstrukty,  které  nám  usnadní  se  při 

rozklikávání  orientovat,  např.  konsekventy,  že  je  dána  osobní  působnost  normy,  územní 

působnost normy, účinnost právního předpisu atd. Některé z nich (např. územní působnost na 

území  ČR)  můžeme  nechat  ve  výchozím  nastavení  jako  zapnuté.  Vedle  toho  můžeme  při 

naplnění jedné alternativy skrývat jiné alternativy.

Aby byla aplikace co nejvíce uživatelsky přívětivá, měli bychom ji navrhnout tak, aby 

použití trvalo co nejkratší dobu. Máme-li určitou zamýšlenou množinu příjemců, o které máme 

hrubé odhady charakteristik, měli bychom nastavit pořadí norem tak, aby byl průměrný čas co 

nejkratší,  tedy aby co nejvíce uživatelů skončilo s vyplňováním co nejdříve.  Vedle nastíněné 

možnosti zakliknout při vyhodnocení normy každou podmínku, která má ve výchozím nastavení 

hodnotu NE, by bylo možné volit  i neutrální výchozí hodnotu, přičemž v případě,  kdy by se 

výsledek stal již nezvratným, vrátil by systém vypočítanou logickou hodnotu. 

Současně by patrně bylo nutné inkorporovat procesní právo (viz dále).

5.5.2   Individualizace norem

Logika  aplikace  se  pohybuje  na  úrovni  gramatických  vět,  tedy  v podstatě  výrokové 

logiky. Pro práci s konkrétními právními skutečnostmi bude jistě výhodnější, pokud budeme znát 
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i informace  o konkrétních  předmětech  či  jednáních,  např.  kdy byla  žádost  podána,  abychom 

podle  toho  mohli  posoudit,  zda  se  vůbec  použije  právní  úprava  a kdy  skončí  které  lhůty. 

Prakticky by byla specifikace řešena tak,  že na výrok by byla navázána jeho predikátová či 

individualizovaná podoba, například zaznamenaná v jazyce javascript. Tato predikátová podoba 

by vyžadovala, aby definované objekty byly společné více výrokům.

var norma20 = new Norma("§ 14 odst. 1 InfZ", "žádost byla podána <=> 

obdržel ji povinný subjekt");

overPravdivost("žádost byla podána", overExistenci(request) );

var norma21 = new Norma("§ 14 odst. 5 písm d) InfZ", "žádost byla podána 

& žadatel nebyl vyzván k doplnění & lhůta nebyla prodloužena => 

o žádosti se rozhodne do 14 dnů od podání");

individualizuj("o žádosti se rozhodne do 14 dnů od podání", "o žádosti 

se rozhodne do "+procesniLhuta(request.datumpodani, "14 dnů"), request); 

kde funkce  overExistenci() zkontroluje, zda existuje objekt request, je správného typu, má 

nastavené vhodné parametry jako je datum podání (obdržení povinným subjektem) a pokud tomu 

tak  není,  dá  uživateli  možnost,  aby  vložil  informace  o podání  žádosti,  a každopádně  vrátí 

logickou hodnotu. Následně se v rámci individualizace normy podle data podání spočítá procesní 

lhůta,  ve  které  musí  povinný  subjekt  žádost  vyřídit.  Funkce  overPravdivost() umožňuje 

navázat na konkrétní textově vyjádřenou podmínku hypotézy funkci, která vrací pravdivostní 

hodnotu podle definovaných objektů a umožňuje zeptat se uživatele či provádět jiné operace. 

Funkce  individualizuj() je  vždy  koncipována  tak,  že  v konkrétním  právním  případě  se 

gramatická věta v prvním argumentu upřesní pro daný konkrétní příklad. Jako další argument 

funkce bere vstupní proměnné (objekty), jejichž existence je garantovaná díky splnění hypotézy, 

v rámci níž byla existence žádosti ověřena. 

5.5.3   Generování argumentu

Již  bylo  výše  vysvětleno,  že  argumentem  se  (v konkrétním  případě)  rozumí 

individualizovaná složená norma doplněná pravdivostními hodnotami podmínek v hypotézách, 

ze kterého podle hodnoty logické funkce vyplývá platnost či neplatnost dispozice. Pokud tedy 
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nastavíme správně přepínače, lze programem vygenerovat výsledný argument, který rekapituluje 

právní  normu (normativní  komplex)  a pravdivostní  hodnoty  podmínek hypotéz,  a na  základě 

toho  dospěje  k výroku  rozhodnutí  a může  rovnou  vygenerovat  rozhodnutí,  pokud  obsahuje 

odůvodnění ne/realizace každé podmínky, které je ovšem zadáno ručně, pouze automatizovaně 

zaneseno  a spočteno.  U vygenerovaného  argumentu  lze  ověřit,  zda  odpovídá  právní  normě. 

Případné  výhrady  pak  budou  mířit  proti  právní  normě,  konstrukci  jako  takové,  nebo  proti 

pravdivostním hodnotám podmínek v hypotéze.

5.5.4   Operace na normách

Při praktické aplikaci procesních norem se hmotněprávní ustanovení modifikují. Protože 

naše  poznávací  schopnosti  nejsou  absolutní  a správní  orgán  tak  s jistotou  nemůže  znát 

pravdivostní hodnotu všech norem, předvídá procesní právo různé důkazní standardy. Jde o tzv. 

míru důkazu,242 která je ve správním právu stanovena tak, že správní orgán musí provést důkazy, 

které jsou vhodné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti,  a to v rozsahu, 

který je  potřebný pro vydání  rozhodnutí.243 Máme-li  hmotněprávní  úpravu charakterizovanou 

určitým  normativním  komplexem,  vyžadoval  by  zcela  přesný  model  aplikace  práva,  aby 

procesně  správná  dispozice  vznikla  tak,  že  při  zachování  logické  struktury  argumentu  a po 

případném vypuštění  negativních skutečností,  které  se  nedokazují,  se každá podmínka uvodí 

slovy: „je-li  bez důvodných pochybností  podložen závěr,  že (...)“. Jde tedy o unární operátor 

podobně jako u negace. 

Další  unární  operátory  na  normativních  komplexech  bychom  mohli  nalézt  například 

u skutkových  podstat  trestných  činů,  kde  je  třeba  úmyslné  zavinění,  tedy  že  pachatel  chtěl 

způsobem  uvedeným  v trestním  zákoně porušit  nebo  ohrozit  zájem  chráněný  takovým 

zákonem.244 Ze  zvýrazněné  dikce  je  patrné,  že  úmysl,  tedy  záměr  porušit  či  ohrozit  zájem 

chráněný zákonem, musí být dán ve vztahu ke všem znakům skutkové podstaty trestného činu, 

resp. k těm, které vystupují v argumentu. Proto lze postupovat obdobně jako u dokazování, tedy 

uvést každou podmínku argumentu slovy: „pachatelův úmysl pokrýval znak skutkové podstaty 

spočívající v tom, že (...)“.

242 K míře důkazu srovnej např. TICHÝ, Luboš. Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy. 

Právník 12/2019, s. 1126, která nicméně pojednává převážně o civilním procesu. 

243  § 3, § 50, § 51 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

244  § 15 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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5.5.5   Rozhraní API

Poslední nabízený rozvojový směr spočívá v tom, aby aplikace měla jasné počítačové 

rozhraní,  pomocí  kterého  bude  vracet  výstupy,  a to  buď  z definovaných  počítačových 

reprezentací, nebo jejich souborů (sdílené komunitní či komerční databáze), případně ze vstupů 

poskytnutých uživatelem. To je v všeobecném jazyce jako je javascript jednoduše realizovatelné.

Při  automatizaci  právních norem by mohlo být  dosaženo výrazných úspor  při  údržbě 

formulářů  a informačních  systémů,  které  jsou  na  obsahu  norem  závislé.  Například  účetní 

informační  systémy  by  si  samy  natáhly  aktuální  pravidla  pro  vedení  účetnictví  a v případě 

potřeby zobrazily uživateli strukturovanou nápovědu. Systém pro daně by si automaticky vytáhl 

informaci z matriky či se souhlasem uživatele z bankovního účtu apod.

5.6  Závěr kapitoly

V této kapitole jsem představil funkční prototyp automatizovaného právního komentáře. 

K tomu  jsem  shrnul  související  teoretické  koncepty  elementárních  norem,  normativních 

komplexů  a operací  s nimi.  Funkčnost  prototypu  jsem  následně  demonstroval  na  ověřování 

konzistence  datové  báze,  problematice  zpětného  vyhledání,  jednak  v podobě  rozklikávání 

podmínek  hypotézy,  jednak  konstrukcí  celého  normativního  komplexu,  a konečně  na 

vyhodnocení logické funkce pro daný normativní komplex. 

Potvrzuje se, že modelování právních norem na počítači je v případě programovatelných 

právních případů realizovatelné, ale také se jasně ukazují úskalí, která jsou spojena s rozsahem 

a složitostí  modelovaných  norem  a judikatury.  Tato  úskalí  lze  řešit  agregací  a zaměřením 

pozornosti na to, co je v řetězci vyplývání nejdůležitější. Podle očekávaného způsobu použití lze 

uspořádat pořadí norem v logickém řetězci tak, aby byl uživatel co nejméně zbytečně zatěžován.

Načrtl  jsem  také  možnosti  dalšího  rozvoje,  ať  už  složitějšími  konstrukcemi, 

přívětivějšími  funkcionalitami,  individualizací  norem,  operacemi  na  normách,  které  precizují 

hypotézy norem, generováním argumentu či poskytováním dat pomocí rozhraní. 

Nad rámec zkoumání v této kapitole lze dodat, že vedle deskriptivní a pomocné role by 

snad paralelní počítačová reprezentace právního komentáře mohla na úsecích,  které  jsou pro 

automatizované rozhodování příhodné, vést zákonodárce, aby logické struktury v právu vyjádřil 

skutečně  jednoznačně,  a byly  tak  pro  adresáty  norem srozumitelné  a předvídatelné,  a správní 

orgány, aby měly jasněji vymezenou služební praxi.
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6  Perspektivy digitalizace právní oblasti v ČR s důrazem na 

využití reprezentace právních norem v kódu

 Po seznámení se s řešeními ze zahraničí  v kapitole  3 a ukázce vlastního počítačového 

modelu  v předchozí  kapitole  je  cílem  této  kapitoly  vytyčit  obsahovou  vizi,  ke  které  má 

digitalizace  právní  oblasti  směřovat  a vysvětlit  roli,  kterou  v ní  mohou  hrát  pravidla 

reprezentovaná kódem. Základní otázkou této kapitoly je, jak zajistit praktickou realizaci tezí 

obsažených v předchozích kapitolách (např. automatizovaný právní komentář, způsoby propojení 

s informačními systémy v právu a justici,  mezinárodně konformní reprezentace pravidel), aniž 

bychom se vázali na konkrétní způsob reprezentace pravidel. 

Digitalizace  přináší  v právní  oblasti  příležitost  pro  úsporu  zbytečné  práce,  nákladů 

a nervů,  aby  se  právníci  v advokacii  a justici  mohli  soustředit  na  skutečnou  hodnotu.  Vizi 

ilustruji na životním příběhu jednoho právního případu počínaje podáním oznámení na webové 

stránce  s automatizovaným  průvodcem,  přes  doručení  předvolání  hybridní  poštou,  až  po 

automatické  doručení  rozsudku  s doložkou  vykonatelnosti,  publikování  anonymizovaného 

rozsudku,  uhrazení  nákladů  řízení  přes  platební  bránu  a vykázání  „čárky“  ve  statistikách. 

Počítačové modelování práva tvoří jeden dílek do této skládačky, na kterém jsou závislé ostatní 

funkcionality.  Dále  se  věnuji  možnostem  institucionálního  ukotvení  reprezentace  pravidel 

v kódu. 

6.1  Úvod kapitoly

Digitalizace justice je  příležitostí  pro úsporu zbytečné práce,  nákladů a nervů,  aby se 

právníci  ve  veřejné  správě,  advokacii  a justici  mohli  soustředit  na  skutečnou  hodnotu.  Je 

trendem, který sám o sobě rozhodně nevyřeší všechny problémy, ale pro moderní výkon veřejné 

moci  se  mu vyhnout  nelze.  V této  kapitole  popisuji  vizi  neboli  cílový směr,  k němuž může 

digitalizace v České republice směřovat.  Vizi ilustruji na životním příběhu jedné malé trestní 

věci  počínaje  podáním  oznámení  na  webové  stránce  s automatizovaným  průvodcem,  přes 

doručení  předvolání  hybridní  poštou,  až  po  automatické  doručení  rozsudku  s doložkou 

vykonatelnosti, publikování anonymizovaného rozsudku, uhrazení nákladů řízení přes platební 

bránu  a vykázání  „čárky“  ve  statistikách.  Zmiňuji  také  několik  metod,  kterými  lze  zvýšit 
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pociťovaný  užitek  ze  služeb  justice  i dodržování  práva.  Zvláštní  pozornost  přitom  v této 

závěrečné kapitole věnuji tomu, jak může reprezentace pravidel v kódu pomoci zlepšit fungování 

služeb v právní oblasti. 

Přes  dílčí  úspěchy  v podobě  např.  pokračující  digitalizace  jednacích  síní,  systému 

APSTR, anonymizace soudních rozhodnutí  či  generátoru přidělení  nelze přehlédnout  pomalé 

šíření moderních technologií v resortu české justice. Datové schránky sice v justici zakotvily,245 

ale pokrok v dalších službách poněkud vázne. Například elektronický náramek nosilo v době od 

7. 9. 2018 do 21. 8. 2020 pouze 468 osob, což je velice málo. Zakázka na elektronický spis byla 

opakovaně  zrušena,  takže  nutíme  jedny  z nejlepších  a nejlépe  placených  právníků  v zemi 

používat zastaralé systémy. Při návštěvě jednoho krajského soudu mi bylo sděleno, že několik 

soudců stále rozsudky nepíše na počítači, ale přepisuje je za ně zapisovatelka. V době pandemie 

je navíc pro advokáty a účastníky řízení velmi ztížené získat přístup ke spisu, protože s výjimkou 

Ústavního soudu chybí nahlížení online. K pomalému rozvoji přispívá i malá propagace nových 

nástrojů  a vzdělávání  v jejich  používání,  přičemž  je  žádoucí  v tomto  směru  více  využít 

potenciálu Justiční akademie. 

Soudnictví  je  přirozeně konzervativní  oblast,  nicméně i zde mohou technologie velmi 

pomoci, pokud využijeme šanci, necháme stroje dělat rutinu, a naopak dáme soudcům čas dělat 

to, v čem jsou dobří, tedy v osobním jednání, v citlivém vnímání komplexní reality života včetně 

uplatnění životních zkušeností, v tvůrčím právnickém myšlení a pečlivém nalézání spravedlnosti 

podle zákona. Navíc díky možnosti práce z domova, pro kterou digitalizace poskytuje pohodlné 

nástroje, bude práce pestřejší. 

Na  samostatný  článek  by  vydalo  pojednání,  jak  správně  nastavit  metriky  a statistiky 

v soudnictví,  aby  měly  užitečnou  a na  první  pohled  relevantní  hodnotu  a nevykazovaly 

nežádoucí efekty. S pomocí dobrých statistik šéfové soudů rychle zjistí malý zlomek soudců, 

kteří jsou na dostatečně velkém vzorku stejné agendy statisticky významně pomalejší či mají 

vyšší  podíl  finálně  zrušených  rozhodnutí.  Na  takové  případy  pak  lze  více  zaměřit  omezené 

kontrolní  kapacity.  A naopak  lze  pochválit  soudce,  kteří  mají  vysoký  počet  a podíl  finálně 

potvrzených rozhodnutí,246 nemají kárná provinění, dokončují přidělené věci v adekvátním čase 

245 Kdysi jsem u Nejvyššího správního soudu dosáhl toho, aby Městský soud v Praze vůbec vzal žalobu podanou 

do datové schránky bez elektronického podpisu. Jakub Michálek vs. Ministerstvo financí: Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 17. 2. 2012, č.j. 8 As 89/2011-31. Dostupné online.

246 Finálně potvrzeným rozhodnutím rozumíme rozhodnutí, které obstálo přezkum u všech vyšších instancí včetně 

ústavní stížnosti.
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a s adekvátními  náklady  na  personál.247 Digitalizace  je  globální  trend,  který  justici  postupně 

změní, a pokud ho citlivě uchopíme, tím pozvolnější tato změna bude, vyhneme se šokům, a to 

nejdůležitější – zvýšíme kvalitní služby pro občany v soudním rozhodování, které jsou posláním 

justice. 

Věřím,  že  dnes  jsme  dál,  a v této  kapitole  na  modelovém  příkladě  představím  vizi 

digitálních služeb v soudnictví, jak by mohly po dekádě usilovné práce fungovat v naší zemi. 

Během té doby bude jistě dokončena personální obměna justice tak, aby již všichni soudci a další 

pracovníci  v justici  na  straně  jedné  a uživatelé  justice  na  straně  druhé  bezpečně  ovládali 

informační  technologie v potřebné míře.  Změna tedy není  nic,  co by muselo trápit  současné 

soudce a advokáty, kteří do té doby završí svou kariéru. 

Pro názornost popíšu životní cyklus jednoho hypotetického přečinu, aniž bych zde chtěl 

zkoumat jeho příčiny.   Budu se soustředit  výlučně na rychlé,  transparentní a levné zvládnutí 

řízení,  které  se  projeví  i ve  výchovném působení.  Prosím o velkorysost,  pokud jde  o detaily 

procesu. Je nabíledni, že obdobný přístup lze použít k digitalizaci civilních či správních sporů. 

Oblast  trestního  řízení  je  nicméně  vhodně  vybraná  kvůli  tomu,  že  nejvíce  narušuje  lidskou 

svobodu, a tedy rychlost v ní má největší váhu. Za druhé se v České republice připravuje nový 

trestní řád, takže je možné digitalizaci zohlednit v jeho návrhu. Je jasné, že digitalizace bude 

vyžadovat pilotní provoz, proto by bylo vhodné se v rámci digitalizace zaměřit nejprve na určité 

specifické  oblasti  (např.  právě  zkrácené  řízení  o krádežích),  které  budou  předmětem  pilotu, 

a teprve postupně bude tato oblast rozšiřována v podobě, ve které se na pilotní oblasti vyvine 

a osvědčí.248

247 Věc může být uzavřena také smírem, který má nižší náklady na straně soudu.

248 Je  třeba  doplnit,  že  zvládnutí  takového  projektu  by  svědčilo,  kdyby  česká  organizace  soudů  nebyla  tak 

mimořádně decentralizovaná, v prvním stupni byla věc řešena centralizovaně na úrovni krajského soudu, byly 

by designované digitalizované odvolací senáty na vrchním soudě a digitalizované dovolací senáty na Nejvyšším 

soudě.
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6.2  Kroky řešení jednoduché trestní věci

6.2.1  Oznámení trestného činu přes online průvodce

Představme si pro názornost modelový příklad: Krádež jízdních kol z rodinného domu.249 

Jistě  je  v zájmu státu a jeho trestní  politiky rychle,  důrazně a ve vztahu ke státním financím 

ekonomicky šetrně takové přečiny řešit.

Okradení by měli několik možností, jak krádež oznámit. Buď by tak mohli učinit přes 

videokonferenci  s využitím  čtečky  elektronického  občanského  průkazu,  osobně  na  služebně, 

nebo písemně přes webového průvodce. 

Ve  webovém  průvodci  by  zaškrtli  podrobnosti,250 dostali  podrobné,  ale  lidsky 

srozumitelné  poučení,  podání  by  autorizovali  a na  základě  toho  by  je  Policie  už  nemusela 

kontaktovat s detaily, jen by se s nimi spojila ohledně pokroku v řízení, a to kontaktem, který by 

poškození uvedli jako preferovaný. Celou věc by měla na starosti jednotka v daném místě, která 

zná situaci; v případě jejího přetížení by byl případ přidělen jednotce v sousedním okrsku podle 

služebních pravidel, která lze definovat. 

Zastavme se právě  na  chvíli  u webového průvodce.  Již  dnes  totiž  existuje  celá  škála 

textových generátorů, které na základě zadaných metadat a šablon vytváří dokumenty, např. open 

sourcový docAssemble či český start-up Legito. Vláda tak například může připravit formulář 

v textovém generátoru, do kterého je ovšem dynamickým způsobem pomocí rozhraní načtena 

logicky strukturovaná hypotéza normy s cílovou dispozicí. Na základě toho pak systém může 

automaticky  zjistit  základní  informace  o znacích  skutkové  podstaty  určitého  trestného  činu. 

Někdo by mohl namítnout, že u oznamování trestných činů jde o přílišný formalismus, takže 

případná  metadata  by  byla  pouze  orientační  a vyplňoval  by  je  až  státní  zástupce  při  dalším 

postupu.  Ve  formuláři  pro  oznamování  je  vhodnější  vycházet  z uživatelsky  přívětivé  vrstvy 

a formulář zacílit na míru na osoby bez znalosti práva.

Při ověření elektronické identity by mohli poškození použít jeden z mnoha zaručených 

prostředků,  které  nařízení  eIDAS  umožňuje  –  vedle  elektronického  občanského  průkazu 

249 Tento  příklad  jsem  si  vybral,  protože  se  to  kdysi  stalo  mým  rodičům.  Každý  z nás  má  osobní  či 

zprostředkovanou zkušenost se zloději a tím zmarem, když se na něco těší, ale zloději to ukradnou a zpeněží 

v zastavárně. 

250  Podobně jako třeba v aplikaci zmente.to určené na nahlašování závad v rámci hl. m. Prahy.
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i občanský  průkaz  v mobilu,  datové  schránky,  elektronický  podpis  na  tokenu  či  zejména 

bankovní identitu, kterou Parlament v tomto volebním období schválil.251 

Po  provedení  automatické  kontroly  náležitostí  by  případně  byli  poškození  vyzváni 

k doplnění  chybějících  údajů,  aby  bylo  oznámení  kompletní  a pomohlo  Policii  jednat  (není 

nutné, aby všechny údaje na vstupu měly normativní vymezení, stačí pouhá praktičnost). 

Místní  příslušnost  by  však  byla  určena  (polo)automaticky,  přičemž  rozhodná  právní 

norma  by  mohla  být  reprezentována  v kódu  výše  naznačeným  způsobem.  Po  automatické 

kontrole náležitostí by se oznámení objevilo v seznamu oznámení policejního dispečinku a na 

základě pokynu operátora by byly ukradené věci zařazeny na seznam kradených věcí, se kterým 

pracují zastavárny.     

6.2.2  Policejní vyšetřování

Předpokládejme,  že  díky dobré  policejní  práci  se  místní  policii  podařilo  v zastavárně 

rychle zjistit, kdo chtěl kola prodat a ověřili si identitu prodejců, takže Policie rychle vypátrala 

pachatele. Všechno je zadokumentováno v Evidenci trestních řízení (ETŘ) a nyní je potřeba, aby 

byl  pachatel  rychle  postaven  před  soud  a případně  potrestán.  (Rovněž  přístupová  oprávnění 

v aplikaci  mohou  být  realizována  jako  kódová  reprezentace  příslušné  interní  směrnice.) 

Předpokládejme,  že  jde  o skupinu  recidivistů,  kteří  jsou  zběhlí  v trestním  řízení,  a všechny 

formality musí být precizní. 

Obdržená  oznámení,  vysvětlení  a kamerový  záznam  z venkovní  kamery  v daný  čas 

policista  založil  do  policejního  spisu  v digitální  podobě.  Protokolovaná  část  vysvětlení 

podezřelých se nahrávala streamingem na policejní server v kontrolovaném prostředí. Ihned se 

díky převodu řeči na text vygeneroval přepis, který policista vytiskl osobě podávající vysvětlení, 

nechal si jej od něj potvrdit a zanesl aktualizovanou verzi do ETŘ. Jak bylo vysvětleno výše ve 

třetí kapitole, tyto důkazy jsou provázány s jednotlivými tvrzeními, které tvoří argument (pro 

jistotu dodávám, že není nutné trvat na úplné preciznosti, ale míře souvislosti a přesvědčivosti, 

která je u soudu běžná). Protože důkazy byly dostatečné a byly splněny podmínky pro zkrácené 

přípravné řízení, policista si zobrazil kontrolní seznam podmínek pro cílovou hypotézu právní 

odpovědnosti pachatele za trestný čin krádeže, jedním klikem vygeneroval zprávu pro státního 

zástupce podle vyplněných dat a ta byla odeslána přes elektronické rozhraní. 

251 Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
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6.2.3  Podání návrhu na potrestání

Státní  zástupce  by návrh na potrestání  odeslal  elektronickým formulářem (s možností 

nahrání příloh a upravování offline), ať už napojeným na datové schránky nebo zaslaným pomocí 

elektronického  rozhraní,  aby  byl  vždy  zachován  strojově  čitelný  obsah  formuláře  i strojově 

čitelný  záznam  právního  argumentu  zaslaného  policií,  který  je  formálně  platný.  Obdržená 

písemnost  by  byla  automaticky  vložena  do  elektronického  spisu.252 Jakmile  bude  dokument 

vložen do spisové  služby,  učiní  se  odpovídající  průkazný zápis253,  takže nebude možné,  aby 

docházelo k manipulaci  dokumentů ve spise.  Zároveň se provede zákonná lustrace pachatele 

v justičním registru, jestli již za stejný čin (vymezený formulářovými metadaty) nebyl souzen.

Zastavme  se  u elektronického  systému  spisové  služby.  Informační  systémy  spisové 

služby stojí veřejný sektor miliardy korun ročně.254 Informační systém spisové služby propojený 

s elektronickým spisem splňující aktualizovaný Národní standard elektronické spisové služby255 

by  měl  být  základem  správy  dokumentů.  Nicméně  aby  byla  digitalizace  úplná,  je  třeba 

automatizovat  řadu  dílčích  datových  sad  (metadat)  spisů;  potom  budou  moci  být  na  jejich 

základě  vyhodnoceny  podmínky platnosti  hypotéz  norem.  To platí  jak  pro  relevantní  právní 

normy hmotněprávní  (např.  podle dat  ve formuláři),  tak procesní  (např.  podle metadat  spisů 

o plynutí  lhůt),  tak  organizační  (podle  definovaných  vztahů  mezi  institucemi  či  pojmy). 

Podstatné je,  že informační  systém spisové služby by již nebyl  programován „na tvrdo“ pro 

252 Pokud jde o přechodné období do plného zavedení elektronického spisu, považuji za nevhodné skenování všech 

existujících dokumentů ve spisech, naopak tyto případy by měly být dokončeny v listinné podobě.

253 Při  správném  nastavení  postačí  standardní  logování  a záznamy  v transakčních  protokolech,  které  jsou 

uschovávány  pro  auditní  účely  a auditovány.  Tuto  technickou  záležitost  by  měl  řešit  národní  standard  pro 

elektronickou spisovou službu.

254 Podle Výsledků analýzy spisových služeb ve veřejné správě zpracovaného na základě usnesení vlády ze dne 3. 

října 2018 č. 630: „V případě systémů deklarovaných výhradně k zabezpečení spisové služby dosáhly náklady 

na  jejich pořízení  částky 5,25 miliardy Kč a roční  náklady na provoz 1,8 miliardy Kč.  V případě  systémů 

deklarovaných k zabezpečení spisové služby a zajišťujících další činnosti původce dokumentů, které náleží do 

oblasti  výkonu spisové služby (přestože je tak organizace neoznačily)  jsou náklady na jejich pořízení  12,6 

miliardy  Kč  a roční  náklady  na  provoz  2,8  miliardy  Kč.“  Dostupný  na: 

https://albatros.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=918D7E. 

255 Viz Poslanecká sněmovna PČR: Komplexní pozměňovací  návrh výboru pro veřejnou správu u sněmovního 

tisku 756/4,  čl.  CXIX (8.  volební  období).  Návrh  na  zavedení  atestu  elektronické spisové  služby a úpravu 

Národního standardu jsem prosadil na Ministerstvu vnitra, aby byl zahrnut do komplexního pozměňovacího 

návrhu ke zmíněnému tisku, tzv. DEPO (digitalizace elektronických podání).
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danou  agendu,  ale  přijímal  by  jako  konfigurační  vstup  obecný  popis  „byznysové“  logiky, 

a v případě aktualizace právní úpravy by nebylo nutné platit dodavateli tolik peněz za legislativní 

údržbu. O formátech zaznamenání byznysové logiky byla řeč už v podkapitole  3.9. Systém by 

obsahoval  také  automatický  náhodný  generátor,  který  by  v souladu  s rozvrhem  práce 

vygeneroval informaci o samosoudci,256 který je příslušný k vedení řízení, a to s přihlédnutím ke 

statistikám vytíženosti  (viz  dále  podkapitola  6.2.13 o měření  rychlosti  v řízení).  Jak  jsme  to 

viděli  výše  u interních  služebních  předpisů,  rozvrh  práce  je  vlastně  zachycením  určitých 

organizačních vztahů a lze ho rovněž reprezentovat v paralelní podobě – lidsky i strojově čitelné. 

Ve věci,  kde se vedlo  zkrácené přípravné řízení,  se  následně vede zjednodušené řízení  před 

soudem, lze však i nadále diskutovat o možnostech jeho optimalizace.

Systém by soudnímu úředníkovi navrhl automaticky naplánovaný termín hlavního líčení 

a připravil mu návrh na obeslání ostatních účastníků řízení, aby si termín rezervovali, případně 

návrh trestního příkazu. Tedy informační systém se reprezentací práva rozhodně nevyčerpává, 

ale je nutné mít i rozhodovací moduly s širší diskrecí, které generují v mezích pravidel, případně 

při  zohlednění  rozhodovací  (uživatelské) praxe návrhy řešení,  které následně soudce potvrdí. 

Informační  systém  by  plánoval  jednání  s ohledem  na  jiná  nařízená  jednání,  která  advokát, 

obžalovaný  nebo  soudce  mají,  aby  nedošlo  ke  kolizi  a byla  k dispozici  zasedací  místnost 

soudu.257 V systému by si  advokát  mohl  (nikoliv  musel)  naplánovat  ve  vymezeném rozsahu 

i dovolenou a měl by jistotu, že mu na tuto dobu nebude nařízeno žádné jednání. Kalendář by se 

mu synchronizoval do jeho zařízení. Byla by zajištěna ochrana soukromí, protože k osobnímu 

údaji  o době dovolené by úřední osoby neměly přístup,  pouze by systém neumožnil  nařízení 

jednání na dobu validně zadané dovolené.

Součástí výzvy účastníkovi řízení k vyjádření se k návrhu či pozvánky k ústnímu jednání 

by byla informace o povinnosti předložit všechny důkazy relevantní k dané žalobě. Měly by být 

předloženy v určené lhůtě elektronicky přímo do spisu, aby se s nimi mohly soud i protistrana 

seznámit,  výjimečně  nejpozději  na  jednání  soudu,  jinak  na  ně  nemusí  být  brán  zřetel 

256 Pokud  na  chvilku  odběhneme  od  trestního  řízení,  v případě  občanskoprávního  řízení,  kde  se  platí  soudní 

poplatek,  by proběhla platba přes  platební bránu, bez které by systém účastníka dál  nepustil  (viz dále bod 

o platbě nákladů trestního řízení). 

257 Za předpokladu jiného zajištění veřejnosti jednání (např. umožněním shlédnutí v informačním centru soudu) by 

bylo  možné  provést  přenos  i přes  videokonferenci  bez  nutnosti  rezervace  zasedací  místnosti  soudu. 

K bezpečnosti  videokonferencí  viz  doporučení  NÚKIB  na  webu 

https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/. 
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(postupovalo  by  se  dle  platných  procesních  předpisů).  Ideálně  by  vyjádření  k návrhu  mělo 

obsahovat označení, kde je v předloženém argumentu obžaloby chyba.

6.2.4  Vyhotovení písemnosti

Písemnosti policie, státních zástupců a soudů by byly vyhotoveny v jednotném grafickém 

manuálu státu258 v jednoduchém jazyce,  aby jejich obsahu porozuměly i osoby práva neznalé 

a zákonné citace by byly v podrobnější části dokumentu.259 

Vedle formálních změn lze však dosáhnout zlepšení i u obsahu. Poznatky z behaviorální 

vědy  a testování  na  kontrolních  skupinách  nám  umožňují  výrazně  „postrčit“  (nudge)  lidi 

i směrem k dodržování práva.260 Vzpomeňme si na fascinující příklad z Británie, kde v roce 2012 

přidali do výzvy finančního úřadu k úhradě daní jednoduchou větu, že 9 z 10 občanů již daně 

včas  uhradilo  a adresát  je  ve  velmi  malé  menšině,  která  ještě  nezaplatila.  Tato  malá  změna 

přinesla jen na kontrolní skupině 140 milionů korun ve výběru daní navíc.261 Obdobné metody 

lze  využít  k tomu,  abychom snížili  omluvy z jednání  a navýšili  úhrady nákladů a peněžitých 

trestů.

V písemnosti  by  byl  také  odkaz  na  elektronický  spis  v dané  věci  a jeho  identifikátor 

(např. QR kód). Odpověď by byla termínována tak, aby se s písemnostmi mohl účastník řízení 

seznámit.  Odpověď  a písemné  důkazy  by  mohl  vložit  žalovaný  do  elektronického  spisu 

258 Grafický styl (korporátní identitu) Německa lze nalézt na webu https://styleguide.bundesregierung.de/sg-de, viz 

podrobně podklad  Unie  grafického designu.  Jednotný vizuální  styl  České  republiky:  Analýza  pro zavedení  

sdílené identity vlády, ministerstev a dalších orgánů státní  správy České republiky  [citováno 3.  03. 2021]. 

Dostupné na: https://unie-grafickeho-designu.cz/wp-content/uploads/analyza_CI_CR_nahled_23.pdf.

259 Často se mluví o právním designu (legal design). Příkladem může být práce britské neziskovky zvané Centrum 

pro zjednodušování, která vznikla na univerzitě v Readingu. Centrum vytvořilo mnohem čitelnější verzi výzvy 

k úhradě pokuty, viz Simplification Centre. Simple Action 1: Penalty charge notice  [citováno 3. 03. 2021].  

Dostupné na: https://www.simplificationcentre.org.uk/reports2/simple-action-1-penalty-charge-notice. 

260 O principu postrčení, tedy drobných úprav výchozího nastavení, které mají velký výsledný vliv na chování lidí,  

píše  nositel  Nobelovy  ceny  R.  Thaler  spolu  s kolegou  harvardským  právníkem  v knize  THALER,  R., 

SUNSTEIN, C. The Nudge (Šťouch):  Jak postrčit lidi k  lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: 

Kniha Zlín, 2010. K principu „stádnosti“ viz CIALDINI, R.: Zbraně vlivu. Jan Melvil Publishing, 2012. 

261 Světová banka (CALVO-GONZÁLEZ, Oscar, CZRUZ, Abel, HERNANDEZ, Marco): The ongoing impact of 

‘nudging’  people  to  pay  their  taxes.  December  04,  2018  [citováno  3.  03.  2021].  Dostupné  na: 

https://blogs.worldbank.org/voices/ongoing-impact-nudging-people-pay-their-taxes. 
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z domova nebo na Czech Pointu, kde by mu je za poplatek naskenovali a dali písemné potvrzení 

o podání.

6.2.5  Doručování

Obeslání by bylo možné provést jedním klikem soudce či soudního úředníka. Jakmile by 

justiční pracovník ve spisové službě odklikl písemnost, podepsala by se elektronickým podpisem 

či pečetí, odeslala do virtuální datové schránky občana a jeho právního zástupce a v případě, kdy 

by neměl aktivovanou datovou schránku (advokáti ji mají), rozhodnutí by na konci dne vytiskla 

nejbližší  pošta  v jeho  bydlišti  a opatřila  konverzní  doložkou,  obdobně  jako  je  to  dnes  již 

u některých  agend  možné  podle  příslušného  zákona.  Písemnost  by  byla  zkompletována 

a odeslána spolu s jinými písemnostmi vypravenými státními úřady tentýž den. Tuto službu tzv. 

hybridní  pošty  státu  již  dnes  poskytuje  Česká  pošta  na  základě  smlouvy,  používá  se  pouze 

u některých agend.262

Pokud  by  mezi  obesílanými  byl  účastník  řízení,  kterému  se  v minulosti  nedařilo 

písemnosti doručit, informace o uložení by byla publikována v místě jeho posledního známého 

pobytu  a bylo  by  mu doručeno  veřejnou  vyhláškou.  Pokud  by  byl  obviněný  stíhán  ve  více 

věcech, vygenerovala by se o tom informace do spisu, aby případně mohlo být zváženo vedení 

věci ve sloučeném řízení.

Celá úprava doručování by byla upravena zvláštním zákonem, který by byl společný pro 

všechna řízení, ať už soudní nebo správní, ale také pro neformální kontaktování obyvatel mimo 

řízení v rámci rychlého vyřešení omylů či nesrovnalostí bez nutnosti vést oficiální řízení, pokud 

na tom dotčená osoba netrvá. Pro zajištění důvěryhodnosti hovorů od státu by takové hovory 

byly monitorovány a již dnes mají definovanou předvolbu 97X, která by ovšem byla upravena 

tak, aby nebyla čísla státních institucí „rozházena“ mezi drahými linkami určenými pro úplně 

jiné služby.

262 Tento záměr byl již obsažen v Resortní strategii Ministerstva spravedlnosti pro rozvoj eJustice 2015-2020.
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6.2.6  Přístup do portálu občana

Občan by dostal upozornění prostřednictvím emailu a SMS,263 že mu došla písemnost a že 

ji má v datové schránce nebo případně také, že byla dnes vypravena na poště. Pokud stát jednou 

autoritativně rozhoduje, musí se tak dít doopravdy, aby se to dostalo i k lidem, kteří si z různých 

obav  nevyzvedávají  soudní  obsílky.  Občan  či  advokát  by  si  mohl  zobrazit  všechny  své 

elektronické spisy na Portále občana, nahlížet do nich, a mohl by zde také přidělit jiným osobám 

právo nahlížení do svých spisů nebo konkrétního sdíleného spisu v přívětivější podobě, než je to 

dnes možné u Datových schránek. 

U nových  případů  by  byl  veden  hybridní  spis,  kde  v elektronické   podobě  by  byly 

autoritativní dokumenty s výjimkou hmotných důkazních prostředků založených ve fyzické části 

hybridního spisu. 

Účastníci řízení by měli k dispozici přehledné rozhraní s radami, jak procesně správně 

reagovat (průvodce). Například v Nizozemsku mají přehledný web s právní pomocí pro řešení 

různých složitějších  situací,264 který  může  mít  roli  při  nedostupné či  nedostatečné  bezplatné 

pomoci.

6.2.7  Nastudování spisu

Díky vzdáleně přístupné elektronické podobě by mohlo spis studovat více lidí  včetně 

soudce zároveň.265 Elektronizaci spisů projednala Poslanecká sněmovna v rámci návrhu zákona 

k digitalizaci elektronických podání.266  

Pokud jde  o pracovní  skicy,  poznámky atd.,  je  nutné  dát  soudcům svobodu pracovní 

metody.  Samotná digitalizace nevylučuje,  aby si  soudce pro svou potřebu některý dokument 

263 Zprávu by dostal způsobem, který si nastavil jako preferovaný druh upozornění. Existoval by koordinovaný 

postup všech orgánů státu i samospráv, jak si opatřit kontakt na jinak nedostižné osoby včetně telefonu či e-

mailu,  které  lze  po  novele  zapisovat  do  evidence  obyvatel.  Specifickým případem jsou  nekontaktní  osoby 

v sociální tísni, jako jsou třeba bezdomovci, u kterých je nutný sociální program začleňování a pomoci, což 

daleko přesahuje rozsah tohoto textu.

264 Web je v nizozemštině dostupný na adrese https://rechtwijzer.nl/ 

265 Pilotní  projekt  digitalizace  spisu  a nahlížení  do  spisu  na  dálku  spustil  Ústavní  soud  v roce  2018 [online]. 

Dostupné  na:  https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-spousti-internetovou-aplikaci-naspis-zpristupnujici-

pravnim-zastupcum-ele/

266 Viz Poslanecká sněmovna PČR: Komplexní pozměňovací  návrh výboru pro veřejnou správu u sněmovního 

tisku 756/4, čl. CXIX (8. volební období).
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nebo celý spis vytiskl,  napsal  si  k němu poznámky pro koncept,  vkládal tam lepíky, záložky 

a podobně. Pouze by bylo stanoveno, že v případě rozporu, je autoritativní elektronická verze, 

která je průkazně evidovaná v systému, a pouze na takový spis se může odkazovat rozsudek. 

A samozřejmě by příslušné náklady byly započteny na vrub dané jednotky.

Soudce či jiný pracovník soudu by mohl zvolit libovolný způsob práce s dokumentem, 

který je mu pohodlný a na který je zvyklý, včetně např. kopie spisu do zabezpečené (MDM) 

elektronické čtečky e-knih, tabletu či výhledově práce se zařízeními podporujícími elektronický 

inkoust. Díky tomu by byla jednodušší práce z domova. 

6.2.8  Hlavní líčení

Den před hlavním líčením, pokud by se konalo, by účastník či svědek dostal přes SMS 

připomenutí.  Samotné  jednání  by  probíhalo  standardně  v jednací  místnosti,  která  by  byla 

vybavena nahrávacím zařízením (prototyp byl  vyvinut  na  Ministerstvu  spravedlnosti  v rámci 

projektu  UŠI  a je  nyní  nasazován  na  soudech).  Soudce  by  si  nastudoval  žalobu  a případná 

vyjádření k žalobě již před jednáním a při samotném jednání by účastníky průběžně informoval 

o tom,  co  považuje  za  prokázané.  Z jednání  by  byl  pořízen  zvukový  záznam.  Stejně  jako 

u automatického  přepisu  televizního  zpravodajství  by  informační  systém  rozpoznávání  řeči 

zajistil přepis rozhodnutí do textové podoby pro potřeby soudního řízení. Uvažovat lze i o širším 

využití videokonferencí, zejména nyní v době pandemie koronaviru.

Jak zvukový záznam, tak jeho přepis by byly uloženy v elektronickém spise. Tím by se 

odstranila  protokolace,  která  narušuje  bezprostřednost  ústního  jednání,  stojí  náklady  na 

zapisovatele a justice aktuálně trpí akutním nedostatkem kompetentních lidí ochotných dělat tuto 

práci za nabízený plat. 

6.2.9  Vyměření trestu

K určení výchozí výměry trestu (kotvy) pro uvážení soudce lze digitální nástroje využít 

dvojím způsobem. Buď algoritmicky konkretizovat míru uplatnění polehčujících a přitěžujících 

okolností  v trestní sazbě,  nebo využít  údaje z předchozího rozhodování,  což však nutně vede 

k určitému ustrnutí a pomalé reakci na společenské trendy. Poznatky o uložených trestech (viz 

dále  podkapitola  6.2.17)  zpracované  umělou  inteligencí  by  byly  zpětně  využitelné  např.  za 

účelem  spravedlivějšího  trestání  či  předvídatelnějšího  rozhodování  v občanskoprávních 
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a obchodních  věcech.  Tato  funkce  umělé  inteligence  založené  na  neuronových  sítích  by 

doplňovala klasickou pravidlovou umělou inteligenci v rámci diskrece. Je třeba pamatovat na to, 

že tzv. druhá vlna umělé inteligence jde poněkud proti podstatě práva jako disciplíny, která je 

založena  na  obecných  pravidlech  a tato  pravidla  dává  člověk  počítači,  nikoliv  naopak  (jako 

u neuronových sítí), což je třeba při aplikaci práva zohlednit.267  

6.2.10  Zpracování rozsudku

Samotný  text  rozsudku  by  měl  obsahovat  validní  hmotněprávní  a procesněprávní 

argument, jak bylo vyloženo v kapitole 3 a násl., otázkou však zůstává, do jaké míry  vyžadovat 

formalizaci. Ta může být vhodná u četných formulářových podání, např. u krádeží, jízd na černo 

či exekucí, viz podrobně principy pro výběr vhodné oblasti aplikace v kapitole 2.

Jednoduché rozsudky vytvořené s použitím aplikace APSTR268 jsou už dnes předávány 

osobně ihned po vyhlášení. Aplikace APSTR využívá předdefinované údaje načtené ze soudní 

databáze  ISAS  (informační  systém  pro  administrativu  okresních  soudů)  a dále  například 

z databáze  ARES  (registr  ekonomických  subjektů),  obchodního  a živnostenského  rejstříku  či 

katastru nemovitostí. 

Pomocí APSTRu se rovněž vypočítají náklady řízení. První návrh by mohl vyjít z dat 

v systému, např. počtu založených dokumentů (úkonů podle advokátního tarifu).  Advokát by 

navržený rozpis uplatnil jedním klikem a rovněž soudce by ho jedním klikem potvrdil. APSTR je 

zároveň  nastaven  i pro  dvojí  ukládání,  tedy  v případě  rozhodnutí  soudu  lze  uložit  plnou 

i anonymizovanou podobu. Výhledově bychom však mohli jít ještě dál a reprezentovat procesní 

pravidla  v justici  nejen  šablonami  dokumentů,  ale  také  kódem  reprezentujícím  platnou 

legislativu  podle  konceptu  Rules  as  Code,269 podle  něhož  by  se  pak  vygenerovaly  potřebné 

struktury v informačních systémech justice. 

267 MORRIS, Jason. Rules as Code: How Technology May change the Language in which Legislation is Written,  

and What it Might Mean for Lawyers of Tomorrow, op. cit., str. 15.

268 Aplikace  APSTR  využívaná  českými  soudy  doplňuje  údaje  z informačních  systémů  justice  do  návrhů 

rozhodnutí a jiných písemností soudů podle šablon a umožňuje jistou míru automatizace generování takových 

textů, viz www.apstr.cz.

269 Viz  mé  články  Právní  expertní  systémy  a reprezentace  pravidel  v kódu.  Právník 3/2021,  s.  177-194. 

Automatizovaná  podpora  rozhodování  v právu  na  úrovni  gramatických  vět.  Revue  Právo  a  technologie č. 

20/2020. WWW <https://journals.muni.cz/revue/article/view/13466> (kapitola 3 této práce). 
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6.2.11  Vyhlášení rozsudku

Po  skončení  dokazování  a hlavního  líčení  by  soudce  vyhlásil  rozsudek  nebo  jednání 

odročil. Písemné vyhotovení rozsudku by pak ideálně na místě po konci ústního jednání předal 

vytisknuté  stranám  sporu,  každopádně  by  je  vždy  doručil  způsobem  popsaným  v bodě 

o doručování.

6.2.12  Publikace rozsudku

Doručený  rozsudek  by  byl  anonymizérem  po  odsouhlasení  či  korekci  justičním 

pracovníkem  publikován.  Anonymizovány  by  měly  být  osobní  údaje  a případné  další  části 

rozsudku,  kde  by  zveřejnění  narušilo  veřejnou  mravnost  či  důstojnost  fyzické  osoby,  např. 

podrobnosti v oblasti  trestné činnosti při znásilnění, týrání svěřené osoby apod. Rozsudek by 

následně  byl  automaticky  propsán do statistik  a případně  i do  statistik  soudu a soudce.  Před 

publikací by měl soudce možnost navrhnout pro evidenční senát právní větu či klasifikaci.270

6.2.13  Měření rychlosti a délky řízení

Základním  předpokladem  pro  rychlejší  soudní  řízení  je  znázorňovat  pravidelně 

a nenásilně soudcům a dalším justičním pracovníkům informace, jak jim to jde, kde mají nejdelší 

prodlevy, aby mohli sami usilovat o jejich zkrácení.271 

Například  v Německu  existuje  tzv.  systém výpočtu  personálních  požadavků  soudních 

orgánů (německá zkratka PEBB§Y272), který určuje, kolik času je potřeba pro každou činnost, 

aby bylo možné určit  potřebný počet  soudců, státních zástupců a soudních úředníků.  Systém 

PEBB§Y je  založen  na  vzorci  pro  průměrnou  dobu  zpracování  určité  činnosti  vyjádřenou 

270 KRÁLÍK,  Lukáš.  Tvorba  a publikace  judikatury.  Právník 4/2018,  s.  325.  Dostupné  na: 

https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2018/4/03.Kr%C3%A1l%C3%ADk_4_2018.pdf.

271 Lze zvážit  i nové (ovšem vypnutelné!)  metody vizualizace k podpoře motivace a pokroku,  např.  gamifikace 

v KRAMER,  Nicholas.  The  Hidden  Power  of  Reward  Systems  In  Design.  How  to  design  effective  and  

responsible  rewards. Dostupné  na:  https://uxplanet.org/the-hidden-power-of-reward-systems-in-design-

78e2dd7b6bf6.  Přitom by  bylo  na  druhé  straně  vhodné,  aby  software  také  limitoval  čas  na  něm strávený 

a předcházel tak vyhoření. 

272 Niedersächsischen  Justizministerium:  PEBB§Y  (Personalbedarfsberechnungssystem).  Dostupné  na: 

https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/themen/personal_haushalt_organisation_sicherheit_it/pebb_y/pebby-

10316.html [cit. 2021-05-03].
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v minutách. Vždy se tedy srovnává stejný typ úkonu v rámci soudní soustavy a kategorizace 

dané věci. 

V podmínkách ČR není nutné hned vyžadovat, aby každému typu činnosti byla přiřazena 

určitá minutová dotace, jako to mají v Německu, nýbrž se lze prozatím soustředit na poznání 

aktuálního stavu podle kategorie věci, která se již dnes eviduje. Aby bylo měření délky řízení 

spravedlivější,  lze  zohlednit  prodlevy  a obstrukce  způsobené  účastníky  řízení,  prodlevy 

způsobené  znalci  a samozřejmě  různé  stupně  řízení.  Současně  musí  být  u každého  srovnání 

systémem zaručeno, že je počet věcí dostatečně velký, aby bylo srovnání relevantní a případná 

zjištění byla statisticky významná.  

6.2.14  Přesun spisu na odvolací soud

Digitalizace soudního spisu by přispěla ke zrychlení vyřízení věci, protože přesun spisu 

mezi  soudy  se  odehrává  ve  virtuálním  prostředí  změnou  přístupových  práv,  a tudíž  by  byl 

prakticky  okamžitý  a bezplatný.  Odvolání  by  se  podávalo  jako  úřední  písemnost  (viz  výše) 

a ihned po jeho podání by soud postoupil elektronicky celý spis odvolacímu soudu, kde by se 

proces opakoval. U formulářových podání by bylo možné napadnout konkrétní část argumentu 

soudního rozsudku v prvním stupni.  Cílem by bylo dodržení platného pravidla,  aby odvolací 

soud  věc  pokud možno  rozhodl,  nikoliv  ji  vracel  soudu prvního stupně  (tento  parametr  lze 

v rámci statistik měřit). 

Pokud odvolací soud zjistí, že v prvním stupni došlo k excesu (například kauza H-Systém 

a rozhodnutí  Vrchního soudu v Praze,  o kterém píši  v jiném článku273)  a tato  skutečnost  není 

v dalším řízení zpochybněna, zapíše se tato skutečnost po finálním skončení řízení do statistik 

soudu a soudce.   V případě většího počtu méně vážných excesů se automaticky zašle zpráva 

předsedovi daného soudu, který může zvážit  nařízení  kontroly či  na základě jejího výsledku 

uplatnit výtku či podat kárný návrh.274

273 MICHÁLEK,  Jakub:  Aktuální  stav  soudnictví.  Jurisprudence 3/2020,  s.  30–39.  Dostupné  na: 

http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/aktualni-stav-soudnictvi.m-433.html. 

274 Je na podrobnější diskusi, zda a případně v jakém rozsahu mají být statistiky soudce přístupné i jiné osobě než 

soudci a vedení soudu (jde o tzv. profilování, i když zde může zákon stanovit legitimní důvod). Aktuálně jsou 

přístupné komukoliv na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., i když v uživatelsky nepřívětivé podobě.
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6.2.15  Doložka právní moci či vykonatelnosti

Po  uplynutí  příslušné  lhůty  by  obě  strany  sporu  obdržely  obdobným  způsobem 

rozhodnutí s doložkou právní moci či vykonatelnosti, ideálně s možností jedním klikem požádat 

o exekuční výkon u příslušného exekučního soudu, pokud byla straně v adhezním řízení přiznána 

náhrada škody. 

Výzva k platbě ostatních nákladů státu, které jsou stanoveny paušální částkou,275 by byla 

pravomocně  odsouzenému  odeslána  neprodleně  po  právní  moci  a měla  by  náležitosti 

elektronické faktury včetně QR kódu k rychlé platbě. Platba by byla hrazena online přes platební 

bránu,  přičemž  aplikace  by  okamžitě  umožnila  zaplatit  platbu  převodem  z účtu,  kartou  či 

z kreditního účtu datových schránek a po jeho zaplacení by vystavila potvrzení. 

Lze zvážit změnu zákona, že bez uhrazení platby za náklady řízení či vyplnění formuláře 

k osvobození, jehož náležitosti by systém automaticky zkontroloval, by systém neumožnil podat 

v trestní věci dovolání, což by vyžadovalo sladění obou lhůt. 

6.2.16  Dovolací řízení

Relevance  dovolacího  řízení  k reprezentaci  pravidel  v kódu  spočívá  v tom,  že  mezi 

dovolací důvody se podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu patří nesprávné právní posouzení 

skutku  nebo  jiné  nesprávné  hmotněprávní  posouzení.  Rozhodnutí  soudu  zejména  o tomto 

dovolacím důvod pak generují důležitá upřesnění pro hmotněprávní úpravu, a tedy i pro logickou 

strukturu argumentu, ontologii pojmů a související implikace pro dané normy. Judikáty vzniklé 

v dovolání tedy mohou být „zavěšeny“ na příslušnou hmotněprávní úpravu a pokud je zkoumaná 

oblast digitalizovaná, může být tato souvislost reprezentovaná v kódu. Administraci judikatury 

by pak měl na starosti příslušný  evidenční senát pro „digitalizovanou“ agendu.

6.2.17  Sledování trendů

Spis k vyřešenému případu, kde neběží žádné další procesy (např. dovolání), se po určité 

době uloží do elektronické spisovny. V souvislosti s hromaděním velkého rozsahu dat se nabízí 

otázka,  jak  tato  data  efektivně  využívat  pro  vyvozování  statistických  údajů  užitečných  pro 

legislativu  i soudní  praxi.  Lze  uvažovat  o zlepšení,  že  databázi  rozhodnutí  bude  možné  na 

275 § 152 odst. 1 písm. f) trestního řádu a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů 

trestního řízení.
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základě  konkrétního  projektu  vědecké  instituce  schváleného  ÚOOÚ  anonymizovaně, 

s patřičným rozostřením a v kontrolovaném prostředí, propojit s dalšími informačními systémy, 

např. rejstříkem trestů, systémy Probační a mediační služby a příslušných ministerstev (MPSV, 

MŠMT), aby bylo možné vyvozovat a testovat hypotézy o dopadu různých opatření na efektivitu 

trestání či recidivu. Cílem je, aby orgány veřejné moci měly k dispozici relevantní statistické 

údaje  pro  kvalitní  legislativu  a rozhodnutí.  V praxi  by  to  znamenalo  třeba  to,  že  bychom 

sledovali,  jak  se  školní  výchova  či  rodinné  poměry  statisticky  promítají  do  trestní  historie 

a zkoumali  bychom,  jak  jsou  statisticky  úspěšné  z hlediska  recidivy  různé  druhy  trestních 

intervencí, např. podmíněné tresty, alternativní tresty, otevřené věznice, podmíněná propuštění 

apod.

6.2.18  Hodnocení spokojenosti

Po  pravomocném  ukončení  věci  či  vyřešení  případu  obdrží  účastník  řízení  a jeho 

zástupce odkaz na anketu, kde budou mít možnost vyjádřit míru spokojenosti s kvalitou služby 

a navrhnout  u konkrétní  věci  případná  zlepšení.  Odpovědi  bude  vyhodnocovat  daný  soudce 

a vedení daného soudu. Tyto údaje bude mít k dispozici i rada pro soudnictví, která bude útvarem 

pro  nastavení  systému  kvality  uvnitř  soudní  soustavy.  Logicky  nemá  smysl  brát  takové 

hodnocení jako bernou minci a s takovou opatrností je potřeba s ním zacházet, na druhou stranu 

může být zdrojem užitečné zpětné vazby, zejména pokud jde o statisticky relevantní velikost 

vzorku a konkrétní podněty na zlepšení. Možností zpětné vazby od koncových uživatelů justice, 

resp. spíše jejich zástupců, je příběh jedné trestní věci završen.

6.2.19  Digitální archivace

V tuto  chvíli  jsou  v justičním systému  miliardy  písemností  v milionech  spisů.  Z toho 

minimálně 99% je naprosto běžná agenda, u které nejsou důvody pro výrazně delší archivaci. 

Spuštěním digitalizace se nejen zamezí zcela zbytečnému nárůstu dokumentů v posledních deseti 

letech,  kdy se  tiskne  každá  datová  zpráva,  ale  především se  nastaví  uložení  a archivace  po 

vypořádání  spisu  a stanoví  se  skartační  lhůty,  které  se  budou přirozeně  nastavením systému 

dodržovat.  Významná  část  úpravy  archivování  dokumentů  může  být  reprezentována  pomocí 

kódu.  Pravidla  archivace  jsou  již  dnes  upravena  v Národním  standardu,  podle  kterého  se 
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odevzdává do Národního digitálního archivu SIP balíček.276 Problém ovšem spočívá v tom, že 

jen  málo  institucí  má  celý  digitální  proces  zvládnutý  tak,  aby  mělo  spis  správě  vedený 

v elektronické podobě. Další  významnou problematikou je otázka fyzického umístění serveru 

s dokumenty a záložních serverů, přičemž by mělo být zaručeno, že tyto jsou plně pod národní 

kontrolou, protože se týká o problematiku národní bezpečnosti. Skartací spisu a uvolněním místa 

pro nové věci a spisy se pak životní cyklus věci uzavírá.

6.3  Možnosti institucionálního ukotvení 

Po vyložení životního cyklu jedné věci v trestním soudnictví je na místě stručně načrtnout 

i možné institucionální ukotvení reprezentace právních norem pomocí kódu v organizaci státní 

moci v České republice. 

Z principu jednoty právního řádu277 a cíle uživatelské přívětivosti pro občana vyplývá, že 

je vhodné uvažovat o tom, aby existovala instituce či platforma, která celý právní systém státu 

koordinovala.  Sbíhaly  by  se  u ní  tedy  agregace  jak  právních  předpisů,  tak  judikatury  či 

služebních  předpisů.  To  samozřejmě  neznamená,  že  by  suplovala  roli  Parlamentu,  soudů, 

evidenčních senátů, Ministerstva vnitra či správních úřadů. V podstatě by plnila obdobnou roli 

jako  Sbírka  zákonů,  která  publikuje  akty  moci  zákonodárné,  výkonné  a soudní,  nebo  jako 

knihovna, kde jsou tyto výstupy k dispozici (Sbírka zákonů, sbírky judikatury). Nad rámec toho 

by  však  poskytovala  centrální  podporu  pro  průřezové  a styčné  činnosti,  například  propojení 

judikatury a služebních předpisů s právním řádem. Na druhou stranu procesy takové instituce 

musí být natolik flexibilní, aby respektovaly, že tato instituce nepřebírá monopol na právo a že 

interpretace práva je výsledkem diskursu, že různé instituce v systému dělby moci mají různé 

role včetně role Ústavního soudu a soudů autoritativně vykládat právní předpisy. 

K úkolům této instituce by patřilo také vytipovat oblasti vhodné k využití Rules as Code, 

jak  vyplynulo  z kapitoly  3.8,  a to  patrně  i v návaznosti  na  střednědobé  potřeby  realizace 

veřejných zakázek na informační systémy, jejichž funkce jsou na reprezentaci právních norem 

závislé.  Zde  by  instituce  realizovala  pilotní  projekty  reprezentace  právních  norem v podobě 

kódu, ideálně s využitím dostupných mezinárodních standardů či  rozšířené praxe,  a po jejich 

276 Věstník  Ministerstva  vnitra.  Národní  standard  pro  elektronické  systémy  spisové  služby.  Částka  57/2017. 

Dostupný na: https://www.mvcr.cz/soubor/vestnik-mv-castka-c-57-2017.aspx. Národní standard preferuje XML 

specifikace náležitostí. 

277 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, čj. 1 As 9/2003-90. 
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osvědčení  by  určila  závazný  standard  reprezentace  pravidel  v kódu  a tento  standard  by 

udržovala. Je zřejmé, že tato klíčová role musí být synchronizována napříč Evropskou unií278 a že 

standard  by  měl  být  pokud  možno  celosvětový.  Oproti  velkým investicím do  standardizace 

legislativního textu, do publikace a překladů do úředních jazyků investice EU do inovací v této 

oblasti dosud nenesou žádné výraznější výsledky.

K dalším činnostem instituce péče o právní řád by mohlo patřit: 

• centrální  podpora  legislativního  procesu  v resortech  a legislativní  rady  vlády  (včetně 

připomínkového řízení či  stanovisek k pozměňovacím návrhům), při  zachování gesční 

role příslušného ministerstva,

• zpracování kodexů podle věcného zadání gesčního ministerstva (tak aby nebylo nutné 

využívat externí subjekty jako např. u přípravy stavebního zákona), 

• vzdělávání legislativců na resortech, 

• spolupráce s vysokými školami, akademickými pracovišti a reprezentací soukromé sféry,

• plnění odborných rolí při údržbě slovníku právního řádu, který by udržoval konzistentní 

definice napříč právním řádem,

• legislativní výpomoc resortům, které mají v oblasti přípravy legislativy kapacitní problém 

ohrožující plnění úkolu uloženého vládou,

• věcná správa informačního systému pro e-Sbírku zákonů a e-Legislativu,

• poskytování zázemí pro Legislativní radu vlády,

• systém zpětné  vazby občanů a adresátů  právních  norem,  v rámci  kterého by instituce 

péče o právní řád navrhovala na základě jejich podnětu a se souhlasem vlády redukci 

byrokratické zátěže občanů a podnikatelů,

• centrální  podpora  jednoduchého  právního  designu  (formulářů,  dokumentů,  právních 

předpisů apod.), aby byly srozumitelné veřejnosti,

• metodická  podpora  soukromému  sektoru  při  navrhování  služeb  založených  na 

reprezentaci pravidel pomocí kódu,

• osvědčování souladu informačních systémů pro výkon agend s právními předpisy, pokud 

není svěřeno gesčnímu ministerstvu či jinému úřadu. 

Při  zpracování  návrhů kodexů  či  jiných zadání  by  instituce  flexibilně  spolupracovala 

s příslušným věcným garantem či centrální analytickou jednotkou vlády. Zvláštní pozornost by 

278 Evropská unie má pro tyto cíle Joinup iniciativu  Better legislation for smoother implementation, viz webové 

stránky  https://joinup.ec.europa.eu/collection/better-legislation-smoother-implementation.  Taková 

institucionální podoba však zřetelně nedostačuje profesionálním potřebám odvětví.
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byla věnována spolupráci s Českou národní bankou, která vykonává důležité správní činnosti na 

úseku regulace spotřebitelských úvěrů. 

Při vydávání služebního výkladu (interních normativních instrukcí) by byla samozřejmě 

zachována určující  role služebního úřadu, který by byl ovšem za tento svůj akt zodpovědný. 

Pokud by soud v konkrétním případě shledal, že je služební výklad chybný, měl by soud mít 

vedle rozhodnutí v individuální věci také možnost rozhodnout, že interní normativní instrukce 

odporuje zákonu či jinému právnímu předpisu a o takovém rozhodnutí by se v systému učinil 

záznam. Tím by se omezily nadbytečné spory o opakovanou nezákonnou aplikaci služebních 

předpisů.  U soudů  by  pak  byl  zachován  a případně  upřesněn  interní  proces,  který  odlišuje 

individuální rozhodnutí od publikované judikatury, na které se usnesl evidenční senát, aby byla 

zohledněna relevance výstupů soudnictví.

Z popisu  možné  náplně  práce  vyplývá,  že  instituce  péče  o právní  řád  by  měla  být 

odborným, do určité míry apolitickým pracovištěm. Měla by zajišťovat platformu pro efektivní 

přístup k výstupům orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a jejich uspořádání do systému, 

aniž by nahrazovala jejich rozhodovací kompetenci, a dávat vládě podněty ke zlepšení systému.

Jeden možný možný model je, aby ji řídil ředitel odpovědný vůči správní radě, ve které 

by  byly  osoby  nominované  vládou  v součinnosti  s Ministerstvem  vnitra,  Ministerstvem 

spravedlnosti,  Legislativní  radou  vlády,  Kanceláří  Poslanecké  sněmovny,  Kanceláří  Senátu, 

reprezentací  soudů  a reprezentací  samospráv,  které  se  rovněž  podílejí  na  vydávání  právních 

předpisů,  případně  příslušným odborným  pracovištěm  Akademie  věd.  Vhodné  by  bylo  také 

zastoupení Evropské komise či Úřadu pro publikace Evropské unie. V této podobě by vlastně 

byla instituce spíše koordinačním pracovištěm.

Druhý možný model vychází z konstrukce nezávislého úřadu (rady), která je ustavena 

například v Německu, Nizozemsku či Švédsku. Do působnosti takové rady typicky patří dávat 

vládě a Parlamentu nezávislou zpětnou vazbu k legislativní kvalitě předkládaných návrhů, měřit 

zatížení byrokracií a navrhovat její redukci. V Německu nechala tato rada zpracovat přehledový 

materiál,  který se dotýká i digitalizace.279 Nevýhodou je samozřejmě omezená možnost vlády 

realizovat svou politiku skrze tuto instituci v exekutivní rovině. Proto pokud je záměrem vlády 

všechny  vládní  instituce  podřídit  jednotnému  záměru  v oblasti  tvorby  legislativy  a její 

279 NKR. Content First, Legal Text Second. Designing Effective and Practicable Legislation. Publikováno National 

Regulatory  Control  Council  (NKR),  vytvořeno  McKinsey  &  Company,  Inc.  Dostupný  na: 

http://www.normenkontrollrat.bund.de/resource/blob/656764/1682184/2e44e89120eec431a536c747b8913646/2

019-10-22-content-first-wording-second-data.pdf [cit. 2021-05-19].
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digitalizace,  může  se  jevit  nevhodným  svěřit  úlohu  koordinace  takového  procesu  nezávislé 

instituci mimo řídící kompetenci vlády. Nezávislá instituce totiž takový záměr nemusí sdílet, což 

by bránilo naplnění programu vlády, který má vazbu na vůli občanů projevenou ve volbách.

Vzhledem k základní úrovni rigidity, kterou by se mělo vyznačovat postavení instituce 

pro  právní  řád,  aby  s každou  změnou  vlády  či  vnitrostranických  poměrů  vládnoucí  strany 

nedošlo k personálním změnám, jeví se jako vhodné upravit poměry této instituce zákonem.  

Samostatné  pojednání  by  vyžadovala  problematika  nastavení  vztahů  s komerčními 

dodavateli,  kde  dlouhodobá  partnerství  s (ideálně  tuzemskými  či  evropskými)  firmami  jsou 

nezbytnou  podmínkou,  aby  implementace  v důsledku  pomalosti  státu  nezamrzla,  jak  jsem 

vysvětlil v podkapitole  3.7 na straně  57. Na místě může být určitá pluralita názorů, tj. sestavit 

konzultační skupinu tak, aby ideálně zahrnovala většinu komerčního odvětví a kapacity v dané 

oblasti.  Současně je nutné nastavit  dlouhodobé vztahy,  aby nedocházelo ke ztrátě know-how 

u dodavatelů a aby mohly poskytnout jistotu dlouhodobého růstu a stability svým zaměstnancům 

a investovat  do  jejich  rozvoje  a udržení  tempa  s globálním  pokrokem  v této  oblasti.  Aby 

současně nedošlo k narušení soutěžního prostředí, taková úprava bude vyžadovat samostatnou 

důkladnou  analýzu  a návrh  partnerství  či  zakázky  odpovídající  pravidlům  pro  zadávání 

veřejných zakázek. 

6.4  Závěr kapitoly

Výše uvedený modelový příklad je vizí, kam lze v České republice při současném stavu 

a výhledu technologií dospět a jakou roli v tom hraje reprezentace pravidel v kódu. 

Na trestní věci jsem ukázal, že reprezentace pravidel v kódu může být užitečná například 

u: 

• poradního systému pro adresáty právních norem, 

• automatizace formulářových podání jako jsou návrhy na potrestání, 

• jednotného  modelu  popisu  skutkových  podstat  v informačních  systémech  Policie, 

státních zastupitelství a soudů, 

• správy oprávnění v informačních systémech, 

• standardizace strojově čitelné reprezentace vnitřních směrnic jako např. rozvrhu práce, 

které jsou vstupem jiných informačních systémů, 

154



• kompletní  automatizace  typizovaných  případů  v rámci  digitalizované  agendy  napříč 

instancemi a institucemi (krádeže), 

• ukládání trestů pro spravedlivější stanovení výchozí „kotvy“, 

• upřesnění pravidel pro provedení anonymizace zveřejňovaných rozsudků

• definování parametrů elektronického spisu a parametrů archivace,

• výpočtu nákladů řízení, 

• přesnějšího statistického sledování trestních věcí vykazujících různé právně relevantní 

znaky a souvisejících úvah de lege ferenda nebo 

• automatizaci zatřídění při putování spisu napříč státními institucemi od pracoviště Policie 

až po exekuční soud.   

Nedává  ale  odpověď na  otázku,  jak  budou konkrétně  systémy vypadat  a samozřejmě 

nemůže vzít  v potaz ani  nové systémy,  které  se  mohou objevit.  Chceme-li  pomoci  občanům 

i advokátům a justici  digitalizovat,  je  tato  lidsky srozumitelná  vize  věcného  zadání  cílového 

stavu podmínkou nutnou, nikoli  postačující.  Digitalizace úseků práva dává smysl pouze jako 

součást rozsáhlé digitální transformace celé oblasti. 

Digitalizace  soudnictví  je  náročný  projekt,  který  bude  vyžadovat  velkou  spolupráci 

soudů,  otevřené  standardy  umožňující  propojení  služeb,  solidní  zázemí  v informatice 

Ministerstva spravedlnosti i soudů, které dnes nemohou dostatečně reagovat na situaci na trhu 

práce, a dlouhodobě spolehlivé komerční partnery. Digitální transformace potrvá nejméně dvě 

volební období. 

Digitalizace  justice  vyžaduje  součinnost  Ministerstva  vnitra  zodpovědného  za 

e-government. Je totiž zjevné, že výše uvedený postup související s elektronickým spisem, příp. 

záznamem jednání,  není  věc,  kterou by mělo řešit  jen Ministerstvo spravedlnosti,  protože je 

společná  i pro  veřejnou  správu.  Hodit  se  budou také  funkcionality  vyvinuté  Evropskou unií 

a udržované280 za  její  peníze,  a to  z důvodu  úspor,  dlouhodobého  zajištění  aktualizací 

i interoperability systémů. Pokud chceme uvažovat o tom, že by se Česká republika v této oblasti 

zařadila mezi nejúspěšnější státy,  bylo by potřebné celou oblast  institucionálně ukotvit,  např. 

v podobě zmíněné instituce pro péči o právní řád.

Digitalizace justice jistě vzbudí na počátku obavy u seniorních profesionálů, kteří se blíží 

završení své kariéry, ale tyto obavy jsou do značné míry zbytečné, protože změny se už kvůli 

zmíněné  době  implementace  dosluhujících  soudců  a advokátů  nedotknou.  V budoucnu  se 

280 Evropská  unie,  CEF  Digital:  Choose  your  Building  Block.  Dostupný  na: 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home [cit. 2021-05-20].
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digitalizace jistě dotkne lidí, kteří dnes dělají automatizovatelnou práci; v justici je pro ně však 

jistě hodně další práce. 

Všichni ostatní se můžeme těšit  na produktivnější  způsob právnické práce,  který nám 

ušetří čas, přinese více pohodlí, umožní v případě zájmu práci z domova, soustředit čas a zdroje 

na  náročnější  případy  a v konečném  důsledku  zvýší  vybavenost  práce  kapitálem,  a tudíž 

i průměrné příjmy v oboru a smysluplnost práce. Zejména však zvýší kvalitu a rychlost služby 

klientům, posílí vymahatelnost práva i výkon spravedlnosti, což v tomto  kontextu považuji za 

nejdůležitější.

Autor  děkuje  za  připomínky  k článku,  jehož  rozvinutím  vznikla  tato  kapitola,  Mgr.  

Stanislavu Findejsovi, předsedovi kolegia Soudcovské unie ČR pro elektronizaci justice, a Mgr.  

Jakubu  Brejšovi,  asistentovi  soudce,  svému  asistentovi  a bývalému  asistentovi  soudce  Mgr.  

Martinu Štanclovi, bývalému řediteli odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti Ing. Janu  

Ladinovi a poslanci Ondřeji Profantovi, předsedovi podvýboru pro e-government Výboru pro  

veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR.

156



7  Závěr disertační práce

V této  disertační  práci  jsem  se  věnoval  modelování  programovatelných  úseků  práva 

pomocí  počítače  s ambicí  vytvořit  funkční  prototyp  počítačového  modelu  určitého  úseku 

zkoumané právní oblasti.  Jednotlivé kapitoly byly vystavěny tak, aby na sebe navazovaly od 

teoretických aspektů modelu práva, přes rešerši přístupů, až po logický a počítačový model na 

úrovni gramatických vět, který jsem pak v základní podobě ukázal na praktické implementaci. 

V poslední  kapitole  jsem  načrtl  zasazení  reprezentace  práva  v kódu  do  kontextu  českého 

právního a justičního systému.

Základní závěry disertační práce lze shrnout následovně:

1. Vymezil  jsem  pojem  právního  systému,  za  který  považuji  fundamentální  normativní 

systém, který o sobě  tvrdí,  že  je  legitimní a vynutitelný.  Odlišnost  oproti  dosavadním 

pojetím spočívá v tom, že v obou případech je podstatné tvrzení, nikoliv skutečný stav.

2. Vytvořil  jsem model  využitelný  pro různé právní  systémy,  který zachycuje jevy jako 

kolize právních systémů, metanormy, právní pluralismus a soudcovské dotváření práva. 

Oproti ostatním autorům, kteří modelovali izolovaně právní předpisy, vycházím z pojmu 

právního  komentáře,  který  je  bližší  právnickému  pojetí  matérie.  Právní  komentář  je 

textuální reprezentací práva.

3. Současné informační právní systémy se nacházejí přibližně na polovině škály komplexity, 

která je vymezena na jedné straně textovými nástroji, které neumí pracovat faktograficky 

a analyticky,  a na  druhé  straně  realisticky  popsanými  právními  úvahami,  které  tvoří 

podstatu právnického přemýšlení, ale zase nejsou automatizovatelné. Protože jsme stále 

v expanzivním stádiu technologie pravidlových systémů, ačkoliv z historického přehledu 

by se mohlo zdát, že jsou dávno „za zenitem“, stále má smysl se jim věnovat. Dovodil  

jsem,  že  má  smysl  mírnit  očekávání  od  umělé  inteligence  snažící  se  o imitaci 

komplexních problémů lidského myšlení jako je právní argumentace,  že je vhodné se 

nejprve  zaměřit  na  logickou  vrstvu  a určitě  není  třeba  bát  se  nahrazování  soudců 

a právníků roboty u složitých případů. 

4. Dále jsem popsal kritéria vhodné oblasti k modelování, přičemž výběr vhodné oblasti se 

ukázal značně náročnější, než by se na první pohled mohlo zdát, neboť pokud má mít 
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model  užitek,  je  třeba  zohlednit  mnoho  kritérií,  zejména  proveditelnost,  náklady 

a přidanou hodnotu.

5. Sestavil  jsem  logický  model  práva  založený  na  gramatických  větách.  Ukázal  jsem 

explicitně,  že  hypotézy  norem  složené  z více  podmínek  jsou  v právním řádu  natolik 

rozsáhlé, že jejich sestavení je časově i intelektuálně náročné. Vytvořil jsem formalismus 

pro reprezentaci logické struktury norem na úrovni vět pomocí strukturního a funkčního 

vzorce, navrhl postup pro sestavení řetězce vyplývání (normativního komplexu) a jeho 

pokrácení a popsal podobu argumentu.

6. Ukázal jsem v rovině prototypu, že logický model lze převést do počítačové reprezentace 

právních  norem,  tzv.  automatizovaného  právního  komentáře,  a demonstroval  jsem 

funkčnost prototypu včetně nástroje pro vyhodnocení logické funkce pro daný normativní 

komplex. 

7. Na několika příkladech jsem ukázal, že strojově čitelná pravidla mohou být základem 

moderního,  digitalizovaného  právního  a justičního  systému.  Počítačové  modelování 

práva v oblastech, kde má příznivý poměr „cena versus výkon“, tvoří jeden dílek do této 

skládačky, na kterém jsou závislé ostatní funkcionality. 

Trend reprezentace pravidel v kódu odpovídá druhé rostoucí fázi hypu. Nelze s jistotou 

předvídat, zda se tato technologie ukáže jako užitečná a převezme ji mainstream, tím spíše však 

má smysl v této oblasti hledat inovace. 

Budoucí  rozvoj  v této  oblasti  jsem  doporučil  směřovat  na  přívětivější  funkcionality, 

generování  argumentu,  poskytování  dat  pomocí  rozhraní  a zejména propojení  s informačními 

systémy a formuláři.
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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 
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doporučuje  směřovat  na  přívětivější  funkcionality,  generování  argumentu,  poskytování  dat 

pomocí rozhraní a zejména propojení s formuláři a informačními systémy.

Klíčová slova: Rules as Code, modelování práva, právní systém, digitalizace práva
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Modeling legal norms with computer programs

Abstract

The  thesis  is  about  the  possibilities  how  to  model  programmable  parts  of  law with 

computer. The goal was to create a working prototype of a computer model of a defined section 

of law. For this purpose the thesis set down a theory that included an analytical model of a legal 

system,  compilation  of  the  existing  approaches  in  the  computer  domain  focused  on  expert 

systems and representation Rules as Code and the factors to consider during the selection of a 

suitable domain to model. Based on that a custom logical model at the level of grammatical 

sentences  was created,  which  was  then  transformed into  a  computer  program.  The thesis  is 

concluded with the proposal to incorporate Rules as Code in the context of Czech legal and 

judicial system.

In the theoretical framework the concept of a legal system is defined as a fundamental 

normative system, which claims itself to be both legitimate and enforceable. The thesis presents 

a model of legal domain usable for versatile legal systems, which covers phenomena such as 

collision of legal  systems,  metanorms,  legal  pluralism and finding of  law by judges.  It  also 

describes  how the  content  of  law can  be  captured  in  a  textual  representation  for  modeling 

purposes  in  a legal  commentary.  A logical  model  of law based on grammatical  sentences  is 

proposed. This model is followed by formalism to represent the logical structure of norms at the 

level of sentences using a structural and functional formula, procedure to construct the chain of 

inferences, and description of the argument form. The subject of the model was a part of the 

substantive law of the Czech Act on Free Access to Information. The thesis has shown that the 

hypotheses of legal norms composed of several conditions are so extensive that their compilation 

is  time-consuming  and  intellectually  demanding.  Based  on  a  prototype,  it  has  reached  the 

conclusion  that  the  logical  model  can  be  converted  into  a  computer  representation  of  legal 

norms,  the  so-called  automated  legal  commentary.  After  that  it  is  demonstrated  that  the 

prototype, including a tool for evaluating the logical function, actually works.
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In the thesis it has been shown on a few examples that machine-readable rules can be the 

basis  of  a  modern,  digitized  legal  and  judicial  system.  It  is  recommended  that  the  future 

developments  in  this  area  be  focused  on  user-friendly  features,  argument  generation,  data 

provision using interfaces and, in particular, connections with forms and information systems.

Keywords: Rules as Code, legal modeling, legal system, digitization of law
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