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I. Téma 

Téma je zvoleno vhodně a pro tento typ kvalifikační práce se velmi dobře hodí. Jeho zpracování je navíc v 
českém i evropském právu vysoce žádoucí. Problematikou modelování a následné virtualizace právních 
pravidel se totiž sice zhusta zabývala československá, evropská a americká právní informatika v 
padesátých, šedesátých a následně pak opět ve větší míře v osmdesátých letech minulého století. Od té 
doby sice neuplynulo dost času na to, abychom mohli konstatovat, že se právo jako takové nějak významně 
vyvinulo, ale výrazně se změnily nástroje, které nám k virtualizaci právních pravidel nabízejí informační a 
komunikační technologie. Zjednodušeně řečeno tedy je vysoce žádoucí reagovat právně-teoretickou 
reflexí na posun v tom směru, že zatímco právní informatik v padesátých či šedesátých letech neměl k 
dispozici žádný použitelný počítač a v letech osmdesátých mohl s počítačem jen nesměle experimentovat, 
může dnešní právní informatik využít takového výpočetního výkonu, který dovoluje uvažovat o strojovém 
zpracování modelů fungování právního systému, o nichž si předchozí generace právních informatiků 
nemohly nechat ani zdát. 

Vhodnost tématu podtrhuje i tristní realita české právní informatiky. Kvůli neschopnosti státu u nás totiž 
na počátku třetí dekády jednadvacátého století stále neexistuje dálkově dostupný oficiální zdroj platného 
práva. Ba co víc, ani sám stát v důsledku nezvládnutých generálních recepcí ani neví, kolik právních 
předpisů u nás vlastně platí. Zájemce o autentický text platných právních předpisů je tak odkázán na 
papírové vydání Sbírky zákonů, nůžky a lepidlo. 

Chtělo by se říct, že tato situace je vpravdě středověká, ale není tomu tak. Ve středověku totiž masa 
psaného práva zdaleka nedosahovala současných rozměrů a potřeba promulgace tak byla nesrovnatelně 
menší. Tím pádem je třeba otevřeně si přiznat, že z hlediska dostupnosti autentických informací o platném 
právu jsme na tom v České republice v dnešní době, kdy podle některých zpráv již dosáhly počítače 
kvantové nadřazenosti, ještě mnohem hůř než naši předkové, kteří neznali ani splachovací záchod. Za této 
situace není divu, že se dodavatelé právně informatických produktů mohli u nás skoro tři dekády pohodlně 
živit pouze tím, že svým zákazníkům poskytovali jen to, co by měl bez jakýchkoli diskusí zajistit stát, tj. 
prosté znění právních předpisů. 

Prakticky neomezený rozsah tématu práce daný samotným rozsahem práva jako normativního systému 
doktorand konkretizuje v úvodních částech textu, díky čemuž má práce solidně definovanou tematickou 
osu. Mezi deklarovaným zaměřením práce, tj. vymezením toho, co z práva bude předmětem modelování 
a kódování, a samotným jejím obsahem, však můžeme vidět menší nekonzistentnost. V úvodu se totiž text 
hlásí k reflexi sociálních a institucionálních skutečností typické pro ontologické přístupy k právu založené 
na tzv. teorii ospravedlnění nebo na institucionálním normativismu.  

Osobně se rovněž považuji za příznivce institucionálního normativismu a tak jsem se velmi těšil na to, že 
bude v práci alespoň naznačen i model institucionálního nebo individuálního aspektu platnosti právních 
pravidel. Byl bych tedy býval nadšen, pokud by se doktorand, ať už s jakýmkoli výsledkem, alespoň pokusil 
o modelování právních pravidel včetně např. korupční motivace právotvorného orgánu nebo orgánu 
autoritativně aplikujícího právo, o které hovoří v kap. 2. K takovému přístupu by ostatně vybízel i zvolený 
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modelový příklad práva na informace, tj. typické oblasti platného práva, kde je pozitivní forma příslušných 
právních instrumentů (zákonného práva nebo judikatury NSS a ÚS) přímo determinována faktory, které 
nemají s právem v pozitivním smyslu pranic společného – a nemusí jít jen o korupci, ale roli může na úrovni 
člověka i instituce hrát třeba i tradice, lenost, móda, různé sentimenty, strach aj. Namísto toho se ale text 
práce drží spíše při zemi a zabývá se prakticky výhradně modelováním právních pravidel z jejich pozitivní 
formy, tj. z legislativy a judikatury.  

Modely diskutované v práci tedy sice například reflektují rozhodovací praxi, to ale pouze do té míry, pokud 
se tato praxe dotýká pozitivní formy platného práva. Není to samozřejmě chyba nebo tematická 
nekonzistence, ale spíš jen nevyužitá příležitost k vystoupení z tematického rozsahu vědeckých pojednání 
zpracovaných k předmětné problematice v uplynulých šesti dekádách. Nemuselo přitom jít nutně o model 
zahrnující jen institucionální charakteristiky státu, ale modelování mohlo užitečně postihnout i instituce, 
které doktorand dle metodologického exposé (zejm. 2.2) rovněž považuje za původce práva. 

Výčet toho, co je nebo není v pojetí práce právem či „právním systémem“ obsahuje různé příklady, které 
lze bez problémů akceptovat, přestože institucionální specifika jejich původců nejsou předmětem 
následujícího výkladu – snad jen s drobnou výhradou k určité metodologické schematičnosti dané 
úsporností textu v částech, kde jsou probírány relevantní ontologické přístupy k právu. Církev, rodina nebo 
mafie jsou v tomto směru dobrými ilustrativními příklady. Vzhledem k aplikovaným ambicím práce bych 
ale očekával, že se bude doktorand při demonstraci této ontologické otázky na příkladech zabývat na 
prvním místě diskusí právního systému (nebo „právního systému“) vytvářeného dominantními 
poskytovateli služeb informační společnosti.  

Otázka suverenity (nebo „suverenity“) a způsobilosti tvořit a aplikovat právo („právo“) subjektů jako 
Google, Facebook, eBay nebo třeba i ICANN, je zcela zásadní nejen kvůli jejich ekonomické síle a 
společenskému dopadu jejich služeb, ale právě i s ohledem na to, že jimi vytvářené právo („právo“) je již 
zhusta předmětem toho, co tvoří hlavní téma této práce, tj. modelů sloužících k automatizovanému 
zpracování normativních konstrukcí za účelem zvýšení efektivity různých procesů. To, co doktorand líčí na 
příkladu práva na informace, totiž dnes reálně provozují třeba velké americké advokátní kanceláře a 
poradenské společnosti za účelem zvýšení efektivity různých formalizovaných činností, jako je např. 
formulace tzv. notices pro účely oznamování domněle protiprávního jednání uživatelů a odstraňování 
zákonných limitů odpovědnosti ISP za újmy působené zásahy do práv duševního vlastnictví nebo 
osobnostních práv.  

Modely, na jejichž základě fungují tyto oznamovací automaty přitom obsahují vedle platného práva také 
právo („právo“) tvořené z podstatné části různými podmínkami a adhezními závazky, jejichž původcem 
není stát ale právě příslušní poskytovatelé služeb informační společnosti. To jen dokládá správnost úvahy 
doktoranda v tom směru, že funkční (či pragmatické) pojetí „právního systému“ pro účely modelu si 
nevystačí jen s pravidly, jejichž původcem je stát. Současně to ale vyvolává otázku, proč je zrovna tento 
typ Weinbergerovské instituce v práci pominut a namísto něj je užito poněkud laciných a od reality 
automatizovaných modelů práva poněkud odtržených příkladů rodiny, mafie nebo církve. 
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Poslední moje tematická poznámka týká se myšlenky, která se v práci, podobně jako institucionální otázka, 
sice objevuje, ale nedostává ve výkladu dostatečný prostor. Jedná se o problém technických pravidel 
označovaných právní vědou jako definiční normy a fungujících jako přírodní zákony virtualizovaného 
prostředí. Doktorand jejich existenci opět správně konstatuje a ilustruje na příkladu distribuovaných smart 
kontraktů. Technologie založené na blockchain umožňující decentralizované kolaborativní zpracování dat 
za užití silného šifrování zde vstupuje do závazkových vztahů jako relativně cizí prvek. Závazek, nejde-li o 
naturální obligaci, je totiž v právu charakteristický svou normativní povahou a mocenským motivačním 
potenciálem. Jeho strany jsou sice pod (někde jen teoretickým ale přesto ideálně existujícím) tlakem státu, 
který má možnost do jeho obsahu aktivně vstoupit. Smart kontrakty oproti tomu nejsou v případě skutečně 
distribuovaného řešení závislé na žádné instituci a jejich obsah není otázkou vůle stran nebo státu. Pokud 
je tedy součástí modelu ve smyslu této práce i technické řešení zahrnující smart kontrakt nebo podobnou 
technologii, musí se to na struktuře modelu nutně projevit typologickým rozlišením mezi deontickým nebo 
aletickým charakterem příslušné povinnosti. Vzhledem k cílům a praktickému zaměření této práce se 
důkladnější pojednání této problematiky možná jeví jako až příliš teoretický požadavek, ale zrovna v oblasti 
práva na informace může relativně snadno dojít k situaci, kdy součástí řetězce vedoucího od žádosti k 
vyřízení bude třeba i prvek typu uzavřeného bloku vytvořeného v rámci distributed ledger. 

 

II. Cíle a přínos práce 

Za jednoznačný klad práce považuji skutečnost, že si na nic nehraje. Disertační práce mají někdy tendenci 
pompézním způsobem v úvodních pasážích definovat různé více či méně vědecky znějící teze a ty pak 
následně v závěrečných částech opět pompézně potvrzovat (a u právnické disertace se možná ani nikdy 
nepřihodilo, že by vytčená teze nakonec potvrzena nebyla). Tato práce nijak neskrývá, že je zasazena do 
českého právního prostředí a směřuje k aplikovaným výstupům. 

Byť to může znít divně, hodnotím pozitivně i samu skutečnost, že ambice této práce jsou poměrně 
omezené. Takto explicitně to v práci není uvedeno, ale text se mi jeví prostě tak, že směřuje k pokusu o 
vylepšení relativně banální praxe, která, jak doktorand správně konstatuje, je zatížena řadou chyb, 
nevědomých či vědomých omylů a dalších faktorů výrazně snižujících její efektivitu. 

Domnívám se v tomto směru, že nemusí být smyslem disertace nutně vždy jen řešení epochálních 
problémů celého lidstva – to ostatně často naopak vede, jak jsme u nás zvyklí, k totálně relativizujícím 
závěrům v tom smyslu, že vše je potřeba ještě všelijak zkoumat a žádný epochální problém se tedy vlastně 
ani nevyřeší. Tato práce naproti tomu přímo říká, kde je problém, nabízí jeho řešení prostřednictvím 
relativně jednoduchého mechanismu a ukazuje, že takové řešení je i v našich podmínkách dobře 
dosažitelné a může vést ke zlepšení reálné praxe.  

Doktorand tedy nepřichází s ničím vyloženě novým, ale rozhodl se investovat svůj čas a schopnosti do toho, 
aby demonstroval, že i s jednoduchými postupy můžeme řešit značné rezervy v efektivitě promulgace a 
aplikace platného práva. Pokud by tato práce byla podána k obhajobě na nějaké univerzitě například v USA 
nebo některých státech jihovýchodní Asie, musel by oponent nutně konstatovat, že její přínos pro právní 
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vědu a praxi není valný. U nás ale mohu (k ostudě České republiky, nikoli doktoranda) směle prohlásit, že 
je tato práce z hlediska stanovených cílů potřebná a ambiciózní a z hlediska dosažených výsledků přínosná. 

 

III. Obsah 

S odbornou úrovní práce jsem byl obecně spokojen a domnívám se, že pro tento typ kvalifikační práce je 
dostatečná. Následující poznámky tedy nechť jsou chápány jednak jako projev role oponenta a jednak jako 
dílčí kritika nedotýkající se samotné otázky, zda práce splňuje předepsané obsahové požadavky. 

Ve srovnání s jinými právně informatickými disertacemi (kterých je u nás jako šafránu a ani v okolních 
evropských státech to poslední dobou není žádná sláva) jde o dílo poněkud méně rozsáhlé svojí formou i 
obsahem. Skutečnost, že práce má ambici namísto řešení konceptuálních otázek spíše přispět ke 
konkrétnímu zlepšení české právní praxe, považuji, jak jsem uvedl výše, za jednoznačné pozitivum. 
Domnívám se ale, že v průběhu doktorského studia mohl doktorand i s touto vysoce konkrétní ambicí 
obsáhnout poněkud širší kmen specificky zaměřené odborné literatury.  

Problematika modelování a kódování právních pravidel se v posledních dvou dekádách stala předmětem 
vcelku zajímavé vědecké aktivity a nezanedbatelného množství publikací stojících na hraně teoretické 
právní vědy, právní informatiky a aplikované informatiky. Zájem evropských výzkumníků v tomto směru 
táhne i značná poptávka z komerčního sektoru, kterému automatizované aplikační a argumentační modely 
přinášejí dramatické zvýšení efektivity a snížení rizikovosti komerčních aktivit.  

Skutečnost, že jsou kontinentální evropské státy pozadu za vývojem různých právně-informatických řešení 
(a že Česká republika je v tomto směru ještě daleko za svými evropskými sousedy), neznamená, že by zde 
neexistovaly ontologie, metodologie i konkrétní nástroje k relativně pokročilému modelování a 
automatizaci právních pravidel (včetně judikatury, doktríny apod.) Na základě nezanedbatelné práce 
teoretické a konceptuální tak v posledních deseti letech vznikají celé formální systémy, které jsou následně 
používány v různých praktických aplikacích. 

S vysoce sofistikovanými fungujícími aplikovanými řešeními setkáváme se především v oblasti regulatorní 
compliance. Vedle obligátní ochrany osobních údajů nebo AML jde v poslední době například o 
problematiku ekonomických sankcí, do jejichž modelů byly v uplynulých letech především ze strany 
finančních institucí investovány velké prostředky. 

Přestože může být pro právního výzkumníka problém dostat se ke konkrétním řešením vyvíjeným a 
provozovaným třeba zajišťovnami nebo bankami, jsou metodologické a konceptuální zdroje těchto řešení 
dostupné ve formě odborných publikací, neboť původně vznikly jako výsledky primárního výzkumu na 
univerzitách a dalších vědeckých institucích. Je v tomto směru škoda, že text s těmito, často úzce 
zaměřenými, publikacemi především z oboru aplikované informatiky nepracuje a namísto toho používá 
spíše obecnější teoretické texty. Doktorand si pak kvůli tomu v aplikované části své práce sice vytváří 
vlastní jednoduché řešení, to ale pochopitelně ve srovnání s tím, jak vypadají aktuálně dostupné možnosti 
modelování právních pravidel a kódování těchto normativních modelů, působí poněkud rudimentárně. 
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Konkrétním příkladem takto opomenutého přístupu může být třeba metoda kódování normativních 
konstrukcí Guida Governatoriho. Doktorand sice zachytil publikaci z r. 2009, kde Governatori společně s 
dalšími autory představuje svůj přístup, už ale nepracoval s dalšími publikacemi, kde Governatori tvoří svůj 
model a aplikuje ho na různé oblasti především obchodního práva a obchodních procesů. Přiznám se, že 
nemám informace o tom, jak je zrovna Governatoriho řešení v praxi úspěšné, ale bezpečně vím, že bylo 
použito mimo jiné i k realizaci modelu, který svým zaměřením přímo odpovídá této práci a řeší některé 
otázky ochrany spotřebitele na jednotném trhu. 

Nejde mi o to, že by si doktorand musel vybrat nutně zrovna Governatoriho nebo nějaký jiný přístup a 
hledat pak třeba analogie mezi jeho nasazením v obchodním prostředí a české veřejné správě. Domnívám 
se pouze, že práce prostě mohla mít vyšší kvalitu, pokud by doktorand vyšel z obsáhlejší rešerše literatury, 
která totožný problém modelování a automatizace řešila v minulosti, a to nikoli jen z přehledu vybraných 
nástrojů, jak je proveden v kap. 3.5. Dokonce i tam, kde doktorand píše o hypotetickém fungování 
asistenčních nebo obslužných aplikací (v části 6), mohl se inspirovat již existujícími a fungujícími řešeními. 
To, co v našich podmínkách a v podání doktoranda působí jako sci-fi, je totiž zrovna v případě trestního 
řízení realitou například v Singapuru. 

S právě uvedeným souvisí i obsahový problém zjednodušení práva v procesu modelování. Tento problém 
text zmiňuje a popisuje z hlediska techniky i legitimity. Kelsen, jehož dílem se práce rovněž částečně 
inspiruje, zabýval se problematikou vyjádření ideálně existující právní normy formou normativní výpovědi 
(tj. např. textu zákona). Už v tomto procesu dochází ke ztrátě významu a tato ztráta je následně 
kompenzována metodologicky konzistentní interpretací v aplikačním procesu. Pokud je výpověď o normě 
předmětem další formální transformace v procesu modelování, je opět třeba zabývat se jednak legitimitou 
a jednak technikou příslušného vyjádření.  

Otázka legitimity je v případech diskutovaných v práci zřejmě pokryta tím, že výsledný systém není 
nástrojem promulgace práva a jeho smyslem není regulace ale pouze návodná informace. Je-li 
provozovatelem takového systému stát, nabízí se samozřejmě otázka, do jaké míry je třeba brát jeho 
výstupy za vrchnostenský projev přispívající k tvorbě právní jistoty. Ta by ale vydala na samostatné 
pojednání a můžeme se tedy spokojit s premisou, že i v případě, je-li provozovatelem modelu stát, jde 
z pohledu adresáta právních pravidel jen o informativní návod. 

Druhé otázce, tj. problému techniky zjednodušení pro účely vytvoření modelu, mohla být dle mého názoru 
věnována v práci poněkud větší pozornost. Z textu to totiž vypadá, že podobně, jako lze řešit modelování 
a kódování zvolených příkladů, lze se vypořádat při vynaložení odpovídajícího úsilí prakticky s jakýmkoli 
jednoduchým právním pravidlem. Problém spočívá v tom, že s rostoucí obtížností právních pravidel a 
metaforičností jejich výpovědí (v Kelsenově smyslu) roste pracnost jejich formalizace nikoli lineárně ale 
exponenciálně. Zatímco tedy lze úplně jednoduchá pravidla, jako jsou ta zpracovaná v textu práce, 
modelovat a kódovat relativně snadno, může být modelování a kódování i jen o trochu méně 
jednoduchých pravidel už nad lidské schopnosti. Pokud se nám nepodaří najít dostatečně jednoduchý 
právní institut způsobilý formalizace do modelu a následně do počítačového kódu, musí se tedy model 
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vždy pragmaticky omezit jen na určité obsahové aspekty příslušného institutu a ty zbývající prostě 
vynechat. 

Prof. Kilian, který je jednou z vůdčích osobností evropské právní informatiky druhé poloviny dvacátého 
století, se kdysi ve své habilitaci pokusil o důsledné vytvoření modelu právních pravidel souvisejících s 
provozem na křižovatce. I takto na první pohled banální zadání ale vedlo k tomu, že model musel prostě 
rezignovat na některé obsahové aspekty příslušné právní úpravy. To ukazuje, že i tato na první pohled 
jednoduchá, či slovy doktoranda „programovatelná“, pravidla nejsou ve své jednotě způsobilá k této 
formální transformaci a že představa komplexního modelu může být poněkud naivní. 

Právě uvedené ale rozhodně nemá snížit obsahovou hodnotu posuzované práce. Ta totiž prokázala, že 
určitá konkrétní pravidla modelovat lze a že takové modelování má ve spojení s automatizací praktický 
smysl. Úspěšná ukázka modelování několika základních parametrů práva na informace zde ale podle mého 
názoru, spíš než způsobilost této metody k řešení aplikace jednoduchých právních institutů, ukazuje tristní 
stav aplikace práva na informace v České republice. Pravidla, která jsou způsobilá k modelování, jsou totiž 
v tomto případě tak elementárně jednoduchá, že je prostě ostuda, pokud je žadatelé nebo povinné 
subjekty nejsou schopny i bez pomoci automatu pochopit a aplikovat. 

Nabízela by se samozřejmě v této souvislosti a v souvislosti s výše uvedeným otázka, proč tedy, pokud to, 
co může být předmětem funkčního modelu, musí být nutně z obsahového hlediska triviální, investují dnes 
velké nadnárodní korporace do takových modelů horentní sumy. Důvodem je zde podstata rozdílu mezi 
složitostí a obtížností právních pravidel. 

Zatímco složité pravidlo může být obsahově zcela triviální a jeho složitost může být dána třeba jen 
mnohostí různých vstupů či alternativ, je obtížnost dána náročností zpracování jeho obsahu. Složité 
pravidlo tedy jde odpracovat, zatímco obtížné je třeba odpřemýšlet. To znamená, že model může být 
funkční a velmi užitečný právě v případech, kdy se týká obsahově triviálních avšak kvantitativně složitých 
pravidel. Podobně, jako jsem shora napsal, že posuzovaná práce by zřejmě nemohla být hodnocena jako 
přínosná např. v Singapuru nebo USA, kde je pro informovanost občanů ohledně obsahu platného práva 
využíváno nástrojů odpovídajících jednadvacátému století, i na tomto místě jsem nucen konstatovat, že 
podobně nepřínosnou byla by tato práce, resp. její experimentální část, zřejmě shledána v právní kultuře 
s fungujícím právem na informace, které je v modelovém rozsahu nikoli složité a nikoli obtížné. 

Poslední moje obsahová poznámka týká se otázky, kterou se práce nijak podrobně nezabývá, ale kterou v 
souvislosti s aplikací modelů považuji za zásadní. Úhelným kamenem řady případů, v nichž konstatujeme 
malou efektivitu autoritativní aplikace práva, nejsou otázky právní ale skutkové. Nejde tedy primárně o to, 
jak se dostat k relevantním informačním zdrojům o obsahu a smyslu platného práva, ale jak právně 
kvalifikovat skutkový stav. Model může tuto skutečnost reflektovat způsobem, který práce rozebírá, tj. 
zahrnutím rozhodovací praxe. Je však rozhodně vhodné a potřebné uvažovat i o jiných způsobech 
asistence (či predikce) ohledně skutkových závěrů než jen prostřednictvím replikace dřívějších 
kvalifikačních závěrů v konkrétních případech. 
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Dobrým příkladem právě uvedeného je ostatně i toto řízení. Právní úprava jeho části, v níž vystupuji jako 
oponent, není obtížná ani složitá. Pokud disertační práce splňuje požadavky § 47 odst. 4 zákona o vysokých 
školách, nemá oponent jinou možnost než práci doporučit k obhajobě. Pokud tyto požadavky, vyjádřené 
dvěma stručnými větami, nesplňuje, nemůže oponent jinak než práci k obhajobě nedoporučit. 

Sebelepší model nebo sebesofistikovanější asistenční systém by mi ale v tomto případě trochu posloužil 
snad jen v otázce, zda práce obsahuje „původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“. 
V základní otázce, tj. zda text „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu 
nebo vývoje“ by mi byl k ničemu stejně, jako by byl k ničemu školiteli či samotnému doktorandovi, protože 
otázka, kterou mi položil děkan fakulty, netýká se ve skutečnosti právní ale čistě faktické záležitosti. 
Každopádně ale v tomto případě konstatuji, že dle mého názoru text práce skutečně prokazuje schopnost 
a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje, a proto jej doporučuji k obhajobě, 
jak uvedeno níže. 

 

IV. Forma 

K práci nemám formální výhrady. Formality včetně citací jsou provedeny pečlivě. Stylistika práce se mi 
místy příliš nezamlouvala. Tomuto typu textu svědčí funkční odborný styl, přičemž osobnost autora má 
se projevit nikoli ve formě ale spíše v obsahu. Funkčního stylu je však zde užito jen v části a místy text 
sklouzává k populárnímu až bulvárnímu stylu. Rovněž se domnívám, že je pro právnickou práci lépe, 
pokud má charakter souvislého textu. Není-li to vyloženě nutné, neměl by výklad být zbytečně dělen do 
velkého počtu podkapitol, jako je tomu v podkapitole 6.2. 

 

V. Předepsaná formulace závěrů 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

VI. Otázky k obhajobě 

Nechť doktorand u obhajoby formuluje a argumentuje názor na otázku, zda by kvalitě a efektivitě jím 
proponovaného modelu práva na informace mohla prospět mandatorní publikace datasetů obsahujících 
kompletní rozhodovací praxi na všech stupních. 

 

 

Radim Polčák, v.r.  
(podepsáno elektronicky) 
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