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1 ÚVOD
Úplným zněním právního předpisu se rozumí konsolidovaný a strukturovaný text,
který vznikne aplikováním novel zákona na jeho původní znění. Česká republika má
poměrně unikátní pravidla pro publikování změn právních předpisů, protože novely
zákonů neobsahují celý text, ale pouze bodový výčet změn, které popisují, jak se mění
původní obsah předpisu. Pokud tedy někdo chce zjistit platnou právní úpravu nějaké
problematiky, musí nahlédnout nejen do originálního textu zákona, ale také do všech
jeho novelizací, aby ověřil, zda-li některá ustanovení nebyla pozměněna. V právním řádu
České republiky existují předpisy, které obsahují i desítky novelizací, což dělá ze
zjišťování aktuálního znění daných předpisů mimořádně obtížný úkol.
Oficiálním zdrojem textu právních předpisů ČR je Sbírka zákonů České republiky
(dále jen „Sbírka“) [1], jejíž digitální stejnopisy ve formátu PDF poskytuje Ministerstvo
vnitra České republiky na svých webových stránkách. Zákony a jiné právní předpisy jsou
ovšem vydávány ve formě původních zákonů a novel, pro nalézání platné právní úpravy
jsou tedy de facto pro právníka i běžného člověka nepoužitelné, nebo alespoň
nepraktické. Existují sice různé jiné zdroje – ať už tištěné či digitální –, které aktuální
znění zákonů poskytují za úplatu nebo v omezeném množství (k dispozici jsou například
pouze některé vybrané zákony), avšak společnou nevýhodou všech těchto neoficiálních
zdrojů je fakt, že konsolidovaná znění předpisů vydávají většinou poměrně dlouho po
samotné publikaci novely ve Sbírce.
Motivací pro vznik tohoto projektu je tedy především možnost neomezeného
přístupu ke Sbírce a tím i ke kompletní materii právních předpisů a možnost zjišťování
platného znění předpisů ihned v okamžiku jejich publikace. Program, který vzejde z této
práce, využijí jak právníci, tak laická veřejnost. Pro obě skupiny bude užitečné
především aktuální znění zákonů v textové podobě, se kterým se dá na rozdíl od formátu
PDF dále pracovat. Právníci pak využijí i možnost zobrazení platného znění zákona
k určitému datu, respektive po aplikaci konkrétního počtu novel.
Ohniskem této práce je návrh a implementace systému pro efektivní a korektní
extrakci a interpretaci textu právních předpisů ze Sbírky a automatické generování
úplného znění zákona z původního znění předpisu a jeho novel. Vedlejší cíle pak
zahrnují vytvoření databáze všech částek (tj. vydání Sbírky) a předpisů, procedury pro
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hledání závislostí mezi předpisy a jejich novelami a procedury pro automatické
stahování a indexaci nově vydaných stejnopisů Sbírky.
Největší výzvou při vypracování projektu bude bezesporu otázka determinismu
a předvídatelnosti formy a obsahu právních předpisů. Předpokladem pro kompilaci
úplného znění je totiž exaktní identifikace jednotlivých částí jak původního znění
právního předpisu, tak i jeho novely. Jako hlavní zdroj informací o formě předpisů
poslouží dokument Legislativní pravidla vlády [2], což je soubor interních pravidel, na
základě kterých Vláda ČR připravuje návrhy zákonů. Tento dokument popisuje formální
i materiální náležitosti právních předpisů. Obsahuje jednak popis logického členění textu
předpisů na jednotlivé části (paragrafy, odstavce, apod.) a poskytuje demonstrativní
výčet konkrétních slovních ustálených ustanovení pro použití v novelách předpisů,
neboli definuje, jakou frází se má uvodit bod novely, který má provést nějakou konkrétní
změnu textu původního předpisu. Dokument vznikal postupně, jeho pravidla byla
přidávána nebo alternována až časem podle potřeby, což se podepsalo především na
jeho nedokonalé systematizaci. I když jsou pravidla obsažená v [2] formálně závazná,
praxe ukazuje, že v právu nic neplatí absolutně a na vše existují výjimky, takže se na
pravidla nedá stoprocentně spolehnout. Právní předpisy jsou navíc psány obyčejným
jazykem a tvořeny lidmi, a proto mohou obsahovat různé druhy chyb nebo elementů,
které se dopředu nedají předvídat. Tento projekt tedy experimentálně ověří, s jakou
přesností (a zda-li vůbec) se dají právní předpisy strojově a deterministicky
zpracovávat, aniž by program porozuměl významu jejich textu.
Vlastní obsah práce je členěn do šesti kapitol, které dohromady zevrubně popisují
teorii a proces od extrakce dat ze Sbírky až po pokročilou manipulaci s předpisy
a kompilaci jejich úplného znění.
Kapitola 2 vykládá nezbytné právní minimum nutné pro realizaci této práce.
Pojednává o struktuře právního řádu České republiky, o typech právních předpisů, jejich
formě a struktuře, o Sbírce zákonů, jejím obsahu, vzhledu a o možnostech, jak z ní získat
pomocí dálkového přístupu data o právních předpisech, a to především jejich textové
znění.
Kapitola 3 popisuje strukturu Sbírky zákonů, její obsah, sazbu a sazbu jednotlivých
právních předpisů. Dále se zabývá detailní analýzou PDF dokumentů obsahujících
stejnopisy Sbírky zákonů, odhaluje jejich nestandardní aspekty a konkrétně definuje
zásady pro korektní extrakci textového obsahu z těchto souborů.
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Kapitola 4 popisuje návrh řešení práce, základní principy fungování aplikace
a především principy a algoritmy interpretace právních předpisů a novelizace
respektive zpracování jejich úplného znění. Interpretace textu jednotlivých předpisů
představuje proces, kdy je prostý text zákona převeden do hierarchicky uspořádané
datové struktury na základě logického právního dělení předpisu na články, paragrafy,
odstavce, apod. Podkapitola o novelizaci pak navrhuje způsob, jak ze dvou
interpretovaných předpisů – originálu a novely – zkompilovat jejich úplné znění na
základě pravidel obsažených v novele. Kapitola dále pojednává o katalogu částek
a předpisů Sbírky zákonů a způsobu jeho aktualizace.
Kapitola 5 detailně popisuje implementaci aplikace na základě návrhu řešení, a to
zejména proces zpracování PDF a popis struktur obsažených v aplikaci. Kapitola nejprve
pojednává o struktuře PDF dokumentů a jednotlivých typech objektů, které se v ní
vyskytují, dále pak vysvětluje jednotlivé fáze procesu od sekvenčního binárního čtení
a dekódování obsahu přes metrickou analýzu jednotlivých úseků textu až po jejich
sjednocení

do

jednoho

uceleného

souboru.

V kapitole

jsou

dále

rozvedeny

implementační detaily v oblasti interpretace, novelizace a katalogizace právních
předpisů.
Kapitola 6 obsahuje uživatelskou dokumentaci, jež shrnuje používání celého
systému. Popisuje celý proces zahrnující stahování dat ze Sbírky, indexaci a aktualizaci
dat, zobrazování informací o jednotlivých částkách a předpisech a konečně i kompilaci
úplného znění zákona, jakožto i jeho výstup v podobě XML nebo prostého textu.
Kapitola 7 popisuje seznam anomálií a zajímavostí, překážek a chyb obsažených
v právním řádu ČR, které byly odhaleny na základě analýzy stejnopisů Sbírky zákonů
v rámci realizace této práce.
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2 TEORIE
Budování úplného znění zákonů představuje proces, který se skládá z několika
částí. Především je třeba získat dané právní předpisy – data – ve formě prostého textu,
aby se dále mohly strojově zpracovat. Pro práci s obsahem předpisu se původní textová
data musí nejprve konvertovat do stromovitého strukturovaného systému v souladu
s legislativně technickými požadavky pro členění právních předpisů (na hlavy,
paragrafy, odstavce, apod.). Tato datová struktura se pak díky hierarchickému
uspořádání mění na základě změn obsažených v novelizaci daného předpisu pomocí
alternování celých větví nebo nahrazením obsahu jednotlivých uzlů až do výsledné
podoby úplného konsolidovaného znění. Byl-li právní předpis novelizován vícekrát,
aplikují se novely vždy postupně na poslední platné úplné znění zákona.

2.1 Zdroj dat
Základ systému pro práci s právními předpisy tvoří nepochybně spolehlivý a úplný
zdroj dat. Protože právo spadá pod státní moc, dá se očekávat, že to bude právě stát,
který bude tyto informace oficiálně poskytovat široké veřejnosti v technicky přijatelné
podobě. Jak ukazuje tato kapitola, současná situace v České republice se ani zdaleka
neblíží ideálnímu stavu.
Právní předpisy ČR jsou vydávané ve Sbírce zákonů, jejíž vydávání, tisk a distribuci
zajišťuje na základě § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv [4] Ministerstvo vnitra ČR. Podle ustanovení § 12 [4] má dále
povinnost zveřejňovat „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ stejnopisy Sbírky
zákonů vydávané po 4. květnu 1945. Ministerstvo tento úkol realizuje pomocí online
aplikace „Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv“ [1] na svých oficiálních
webových stránkách.
Na webu existují různé jiné katalogy zákonů a jiných předpisů pocházející ze
soukromé sféry, avšak ty jsou pro účely tohoto projektu nepoužitelné, protože spadají
pod ochranu autorského práva jejich vlastníků. Podle § 3 zákona 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon) [5] úřední dílo (jímž je právní předpis) tvoří výjimku z ochrany
autorského práva, avšak zpracováním takového díla a vytvořením například databáze
vznikne dílo autorské, které požívá kompletní právní ochrany. Z výše uvedeného lze
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dovodit, že aplikace Sbírka zákonů [1] představuje jediný digitální zdroj právních
předpisů, na který se nevztahují omezení autorského práva.

2.2 Sbírka zákonů ČR
Sbírka zákonů ČR je vydávána na základě zákona o Sbírce zákonů [4], který
popisuje základní náležitosti a informace o jejím obsahu – definuje zejména typy
právních předpisů, které jsou ve Sbírce uveřejňovány, a náležitosti pro číslování
jednotlivých částek a předpisů. Tento zákon je poměrně stručný a na výsledné podobě
Sbírky se do značné míry projevuje i legislativní praxe a právní zvyklosti, proto úplná
charakteristika struktury a formátu stejnopisů Sbírky bude předmětem její zevrubné
analýzy, o které pojednává třetí kapitola.
Předmětem zkoumání této práce jsou částky vydané za existence České republiky,
tedy všechny částky, které byly vydané 1. 1. 1993 nebo později. Práci se staršími
stejnopisy brání především užívání dvojího státního jazyka (češtiny i slovenštiny)
a technické důvody (často se jedná o vyfocené kopie původních papírových výtisků).
Kvůli těmto překážkám práce nepokryje veškeré právní předpisy, které jsou na území
ČR stále v platnosti, ale na druhou stranu ty nepokrývá ani Sbírka zákonů [1], protože
zde stále platí například některé zákony z doby První republiky.

2.2.1 Typy právních aktů
Ve Sbírce zákonů je (v rozporu s jejím názvem) kromě zákonů vyhlašována i řada
jiných právních aktů. Nejdůležitější skupinu představují právní předpisy, které tvoří
originální zdroj právních norem. Definuje je § 1 [4] a jsou to ústavní zákony, zákony,
zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a různé typy vyhlášek. První dvě zmíněné
kategorie – tedy ústavní zákony a zákony – jsou zdrojem nejdůležitějších právních
norem a tvoří páteř českého právního systému. Zákonná opatření Senátu sice mají
z hlediska práva také sílu zákona, avšak za doby existence ČR dosud žádné nebylo
přijato, jelikož se jedná o výjimečný legislativní prostředek pro případ, kdy by byla
Poslanecká sněmovna rozpuštěna (a k tomu zatím nedošlo). Nařízení a vyhlášky pak
tvoří skupinu označovanou jako podzákonné právní předpisy a mají pouze akcesorickou
povahu, protože jsou vydávány na základě zmocnění v jednotlivých zákonech.
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Kromě právních předpisů Sbírka obsahuje na základě § 2 [4] ještě další právní akty
státních orgánů, a to zejména nálezy a sdělení Ústavního soudu, rozhodnutí prezidenta
nebo sdělení ministerstev.
Pro potřeby této práce jsou z výše zmíněných právních aktů relevantní pouze
ústavní zákony a zákony, které představují nejdůležitější součást právního řádu
a zároveň nabízejí vysokou míru konzistence formy a struktury, proto je lze strojově
dobře zpracovat.

2.2.2 Číslování částek a právních předpisů
Sbírka zákonů je vydávána v tzv. částkách, jejichž obsah tvoří jeden nebo více
právních aktů. Na základě § 8 [4] obsahuje každá částka v záhlaví zejména kalendářní
rok, ve kterém je vydána, datum rozeslání a číslo částky. Stejný paragraf stanoví, že
„Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými
čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.“ K této informaci je
třeba dodat, že daná řada začíná číslem 1, respektive první částka vydaná v novém
kalendářním roce nese číslo 1 – to se ze znění zákona sice dovodit nedá, avšak zdravý
rozum i empirické poznání napoví, že to tak v praxi skutečně platí. Obdobná pravidla
číslování se používají i pro právní akty: „Právní předpisy a další právní akty se ve Sbírce
zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která
se uzavírá koncem každého kalendářního roku.“
Číslo právního předpisu tvoří významnou součást systematiky právního řádu –
právní věda totiž toto číslo používá při odkazování na daný právní akt. Protože se
předpisy číslují každý rok znovu od jedničky, je třeba pro jednoznačnost přidat
i označení daného kalendářního roku. Konečný identifikátor obsahuje i příznak, že jde
o číslování na základě Sbírky zákonů ČR – pro ten se dle § 9 [4] užívá výlučně zkratky
„Sb.“ Výsledná podoba unikátního odkazu je tedy například „zákon č. 121/2000 Sb.“

2.2.3 Realizace online Sbírky zákonů ČR
Poskytování dat pro realizaci vzdáleného přístupu ke Sbírce zákonů obstarává
Tiskárna Ministerstva vnitra ČR (TMV), která provozuje vlastní Aplikaci PDP [6]. Jejím
posláním je „poskytování textů všech právních předpisů Sbírky zákonů ČR a Sbírky
mezinárodních smluv … v elektronické podobě pro potřeby publikování a šíření
objednatelem.“ Samotná zkratka PDP není vysvětlena ani na webu TMV, ani na webu
MVČR, avšak z logiky věci lze usoudit, že půjde zřejmě o „poskytování digitálních
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předpisů“. Podle obchodních podmínek poskytuje aplikace předpisy v „textovém
formátu 3B2 a PDF“ za úplatu, konkrétně za cenu 100 Kč / částka. Soubory ve formátu
PDF pak poskytuje Ministerstvu vnitra k publikaci v jeho vlastní aplikaci [1] paradoxně
zcela zdarma.
Z legálního hlediska plní TMV zákon exaktně, avšak z toho praktického je naprosto
nepochopitelné, že distribuuje předpisy ve formátech, které nejen že neumožňují
rozumně číst jejich obsah (natož v něm vyhledávat), ale do jisté míry strojovému
zpracování přímo brání. Tiskárna má jistě k dispozici původní textová data, a pokud je
schopná je vysázet do PDF, mohla by je stejně dobře a navíc levněji a jednodušeji
poskytovat například ve formátu XML nebo ve formě prostého textu.
Formát PDF představuje komplikaci pro zpracování předpisů, respektive textu,
který je tvoří, a to především proto, že postrádá jakékoliv sémantické informace
o podobě původního textu. Žádný vhodný alternativní zdroj dat však neexistuje, proto
tato práce musí řešit i problematiku extrakce textového obsahu z dokumentu PDF.

2.3 Katalog Sbírky zákonů
Elementární funkcí každého právního informačního systému je nalezení
a zobrazení zákona na základě jeho číselného označení. Ministerstvo vnitra však
poskytuje pouze kompletní částky, bez jejichž přímé analýzy se nedá zjistit, jaké
předpisy obsahují. Pro realizaci této funkcionality tedy je třeba vytvořit katalog Sbírky
zákonů, který obsahuje asociace mezi jednotlivými předpisy a částkami, ve kterých byly
vydány. Při dotazování na konkrétní zákon musí navíc systém mít přehled o všech
později vydaných částkách a zákonech, aby mohl vygenerovat úplné znění zákona.
Analýza textu všech pozdějších předpisů je totiž jediný způsob, jak najít všechny novely
daného zákona.
Katalog tedy musí kromě asociace předpis – částka obsahovat navíc pro každý
předpis seznam jeho pozdějších novel a v případě, že se jedná o novelu, i seznam
předpisů, které zákon mění.

2.4 Forma právních předpisů
Požadavky na formu právních předpisů uveřejňovaných ve Sbírce zákonů jsou
obsaženy v dokumentu Legislativní pravidla vlády [2]. Jedná se o interní a formálně
právně nezávaznou příručku pro veškerou legislativní činnost související s přípravou
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návrhů zákonů a jiných právních předpisů, kterou však členové vlády v praxi bez
výjimky dodržují. Tato práce z dokumentu využije zejména sekce o členění zákonů
a ústavních zákonů a o formulování textu novelizačních pravidel.

2.4.1 Základní makrostruktura zákona
Právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů se skládají z následujících částí:
1. Nadpis: označení typu předpisu („ústavní zákon“ respektive „zákon“),
datum vydání a název
2. Úvodní věta zákona: „Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České
republiky:" respektive „Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:"
3. Právně závazný obsah předpisu
4. Podpisy předsedy Poslanecké sněmovny, prezidenta republiky a předsedy
vlády
Zatímco sekce 1, 2 a 4 obsahují pouze formální rámec právního předpisu, sekce
číslo 3 obsahuje vlastní text zákona – strukturovanou reprezentaci právních norem –,
který je předmětem zkoumání zbytku této kapitoly.

OBRÁZEK 1 – PŘÍKLAD NADPISU ZÁKONA

2.4.2 Členění zákona
O členění právních předpisů pojednávají články 25 až 28 [2]. Článek 25 obsahuje
pravidla o logickém dělení delšího právního předpisu a stanoví: „Rozsáhlejší právní
předpis, s výjimkou novely, lze členit na části. Části lze členit na hlavy, hlavy na díly
a díly na oddíly. V případě zvlášť rozsáhlých zákonů lze oddíly členit na pododdíly.“
Odstavec 2 daného článku pak poskytuje návod, jak se mají dané sekce označovat –
jedná se o číselné vyjádření v jednom ze tří formátů – textovém (např. „ČÁST PRVNÍ“),
římském („HLAVA IV.“) a latinském („Díl 1“).
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OBRÁZEK 2 – UKÁZKA ČLENĚNÍ PARAGRAFU

Článek 26 pak pojednává o vlastní struktuře právních norem a základní jednotce
zákona, kterou je paragraf označovaný znakem „§“: „Každý právní předpis, s výjimkou
ústavního zákona a novely, se člení na paragrafy. Paragraf lze členit na odstavce,
odstavce na pododstavce a pododstavce na body. Text paragrafu, který není členěn na
odstavce, lze členit na pododstavce a pododstavce na body.“ Článek zároveň poskytuje
názorné příklady a typografickou úpravu odstavců, pododstavců (které jsou v právní
teorii označované převážně jako „písmeno“, protože jsou reprezentovány malým
písmenem abecedy) a bodů. Paragraf má v rámci předpisu výsadní postavení, jeho
označení tvoří unikátní a neměnný identifikátor konkrétní právní normy. Tomu
odpovídají i pravidla pro jeho číslování: „Paragraf se označuje paragrafovou značkou (§)
a arabským číslem bez tečky, umístěnými nad textem paragrafu uprostřed; čísla se
u paragrafových značek uvádějí v souvislém pořadí. Nově vkládaný paragraf se označuje
číslem shodným s číslem paragrafu, za který se nový paragraf vkládá s tím, že k číslu
vkládaného paragrafu se připojí malé písmeno „a“. Obdobně se postupuje, je-li za
stávající paragraf vkládáno najednou nebo postupně více nových paragrafů (např. jsou-li
za stávající § 2 vkládány nové paragrafy, označují se takto: „§ 2a", „§ 2b", „§ 2c", atd.)“

2.4.3 Členění ústavního zákona
Ústavní zákon má formu téměř totožnou s obyčejným zákonem. Jediným (avšak
podstatným) rozdílem je nahrazení základní jednotky, konkrétně nahrazení paragrafů
články. Článek 27 [2] upřesňuje: „Ústavní zákon se člení na články. Článek se označuje
zkratkou „Čl.“ a arabským číslem bez tečky, …“ Protože označení článku tvoří stejně jako
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označení paragrafu unikátní a neměnný identifikátor konkrétní právní normy, jsou
i pravidla pro jeho číslování totožná.

OBRÁZEK 3– UKÁZKA ČLENĚNÍ ČLÁNKU

2.4.4 Členění novely
Zatímco obyčejný zákon je výhodné dělit do částí, hlav, apod. na základě logické
obsahové vazby mezi jednotlivými paragrafy, novely se takto nečlení. Ze syntaktického
hlediska novela odpovídá ústavnímu zákonu – rovněž se dělí na články. Každý jednotlivý
článek zde však náleží změnám jednoho původního novelizovaného zákona. Úvodní
ustanovení článku stanoví, který zákon se mění, a jeho jednotlivé body pak obsahují dílčí
změny.
Zásadní částí novely jsou bezesporu samotná novelizační pravidla, která slovně
popisují, jakým způsobem se mění původní znění zákona. O těchto pravidlech pojednává
Hlava V [2]. Finální podoba novelizačních ustanovení může být různě složitá – k těm
jednoduchým patří například bod typu „§ 105 se zrušuje.“, zástupce složitějších pravidel
je například „V § 99 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
písmena d) až f), které znějí: …“
Legislativní pravidla vlády předkládají pouze demonstrativní výčet různých
novelizačních pravidel a i tak v nich lze nalézt mnoho desítek typů ustanovení. Klíčovou
funkcí této práce v souvislosti s budováním úplného znění zákona bude analýza těchto
ustanovení, vyhledávání společných rysů, jejich agregace a subsumpce pod jednotlivé
novelizační metody.
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3 ANALÝZA
3.1 Stejnopisy Sbírky zákonů
Zákon o Sbírce zákonů [4] přesně definuje, co má Sbírka zákonů obsahovat, avšak
o formátu provedení Sbírky zákonů nebo o typografické úpravě mlčí. Její struktura tedy
musí být předmětem přímého zkoumání.
Na základě výzkumu a analýzy náhodně vybraných stejnopisů ve formátu PDF
vydaných v různých letech bylo zjištěno, že formát výsledných dokumentů se v čase
nemění.

3.1.1 Sazba Sbírky zákonů

OBRÁZEK 4 – PRVNÍ STRANA ČÁSTKY SBÍRKY ZÁKONŮ

Titulní strana každé částky obsahuje základní formální náležitosti. V levém horním
rohu je uveden ročník vydání, pod kterým se nachází nadpis „SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ
REPUBLIKY“, který je od okolního textu shora i zdola oddělen horizontálními čarami.
Pod nadpisem leží řádek obsahující číslo částky, datum rozeslání a prodejní cenu
papírového výtisku stejnopisu.
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Nejdůležitější částí titulní strany je seznam právních aktů, které daná částka
obsahuje. Ten uvozuje nápis „OBSAH:“, pod kterým je vždy v každém řádku vypsáno
číslo předpisu s tečkou, typ předpisu („Zákon“, „Ústavní zákon“, „Vyhláška“, „Nařízení
vlády“, …) a název daného právního aktu. Jedinou výjimku tvoří ústavní zákon „Ústava
České republiky“, který je takto v seznamu přímo označen, protože má v právním řádu
ČR výsadní postavení.
Následující strany obsahují samotné právní předpisy. V horní části každé z nich se
nachází záhlaví, kde je uvedeno číslo strany, číslo právního předpisu spolu s ročníkem
vydání a číslo částky. Záhlaví je navíc od zbytku strany odděleno horizontální čarou. Na
začátku každého předpisu se znovu uvádí jeho číselné označení, za kterým okamžitě
následuje text právního aktu. Právní předpisy bývají často roztáhlé na několika za sebou
jdoucích stranách, které spojuje právě číslo předpisu zobrazené v záhlaví.

OBRÁZEK 5 – HORNÍ ČÁST BĚŽNÉ STRANY ČÁSTKY SBÍRKY ZÁKONŮ

Sbírka zákonů je organizována tak, že každý právní předpis začíná i končí na jedné
nové straně předpisu vlastní, nemůže tedy nastat, že by se na jedné straně částky
nacházel text dvou právních předpisů. Nebylo by to ovšem právo, aby neobsahovalo
nějakou výjimku. V tomto případě se jedná o již zmiňovanou Ústavu České republiky,
jejíž sazba začíná již na titulní straně hned pod obsahem – tuto výjimku bude třeba
zohlednit při návrhu algoritmu pro dělení částek na jednotlivé předpisy.
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3.1.2 Sazba právních předpisů ve Sbírce zákonů
Samotné právní předpisy rovněž podléhají sazečským konvencím. V teoretické
části byla představena základní struktura zákona, kterou je nyní třeba doplnit
o typografické informace.
Nadpis právního aktu, obsahující označení typu právního předpisu, datum přijetí
a název, se sází do několika vycentrovaných odstavců. Pod ním následuje dvousloupcové
provedení úvodního ustanovení k právnímu předpisu a jeho vlastního obsahu. Na závěr
pak následují podpisy nejvyšších ústavních činitelů, které jsou opět umístěné v několika
odstavcích uprostřed.

3.2 Sbírka zákonů a formát PDF
Výzkum zdrojového kódu souborů PDF přinesl mnohá nečekaná překvapení.
Největším z nich byl nepochybně fakt, že žádný existující nástroj pro práci s dokumenty
PDF nebyl schopen často ani přibližně dekódovat textový obsah souborů. Zatímco na
nověji vydaných částkách byl znát technický pokrok a využívání standardních
mezinárodních kódování, diakritické znaky v částkách z devadesátých let nebyl schopen
dešifrovat žádný program. Dokonce i samotný Adobe Acrobat [7] dokumenty převáděl
do takové podoby, ze které se za žádnou cenu nedal zhotovit použitelný text.

OBRÁZEK 6 – KONVERZE Z PDF PROGRAMEM ADOBE ACROBAT

Mezi testované programy patřily zejména iTextSharp [8], Debenu Quick PDF
Library [9] a Docotic.PDF Library [10], avšak žádný z nich nepřinesl při pokusech
o extrakci textu z PDF uspokojivé výsledky. Všechny programy zklamaly už na tak
(zdánlivě) triviálním úkolu, jako je korektní detekce kódování původního textu. Správné
zobrazení českého textu však není jedinou podmínkou pro další strojové zpracování.
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K tomu je třeba kromě rozeznání znaků ještě exaktní detekce slov a odstavců, respektive
mezer mezi původními znaky. Teprve poté se dá text interpretovat do podoby
strukturovaného právního předpisu.
Žádný z testovaných programů nepřeváděl dokumenty PDF do podoby, ze které by
se dal rekonstruovat původní text, proto je pro potřeby této práce nezbytné navrhnout
na míru postavený program, který si poradí se zcela zjevně nestandardním kódem PDF
souborů Sbírky zákonů. Pro korektní extrakci obsahu z PDF dokumentů je nejprve třeba
odhalit, proč na nich testované programy selhaly a jak se odchylují od specifikace.

3.2.1 Nestandardní aspekty PDF dokumentů Sbírky zákonů
Analýza zdrojového kódu náhodně vybraného vzorku částek Sbírky zákonů
odhalila několik zásadních odchylek od specifikace PDF [3].
Hrubou chybou je zejména špatné označení verze PDF dokumentu. Všechny částky
od roku 1993 do roku 2013 v hlavičce obsahují klauzuli, která stanoví, že dané soubory
odpovídají PDF specifikaci verze 1.3. Podrobné zkoumání však odhalilo, že zejména
některé novější částky obsahují definice, které byly zavedeny až s nástupem PDF 1.5 (jde
například o nový formát objektů nebo tzv. Cross-reference table).
Nejbizarnější částí výzkumu se stala analýza kódování českých znaků. Při rozboru
dokumentů bylo objeveno naprosto nestandardní kódování, kdy se jednotlivým znakům
přiřazoval číselný kód podle pořadí, v jakém se vyskytly na dané stránce dokumentu.
Rozbor také ukázal, že u starších verzí dokumentů jsou znaky s diakritikou ve
skutečnosti složené ze dvou různých znaků – základního písmene a znaménka, které
jsou metricky napozicované nad sebe, tedy například znak „č“ je reprezentován dvěma
znaky „c“ a „ˇ“. Ve zdrojovém kódu naštěstí diakritické znaménko vždy následuje
bezprostředně po základním písmenu, takže rekonstrukci zamýšleného znaku lze
algoritmicky poměrně dobře vyřešit.
Další úskalí PDF dokumentů představuje „vykreslování“ textu na obrazovku. Text
se na výstup posílá po různě dlouhých částech, obvykle po celých slovech nebo frázích.
Spolu s textem se programu dodává i charakteristika daného řetězce, tzv. GraphicsState,
která obsahuje zejména matici zobrazení, velikost mezery mezi slovy a velikost mezery
mezi znaky. Takovéto vykreslování ve zkoumaném vzorku stejnopisů Sbírky zákonů
probíhalo dost chaotickým a často navíc tím nejsložitějším možným způsobem, což bylo
dáno zejména vinou již zmiňované dvojznakové reprezentace českých písmen.
20

V souborech se běžně vyskytovaly příkazy pro vykreslení například dvou znaků „ˇn“
s nastaveným atributem pro velikost mezery mezi znaky, kde znak „ˇ“ představoval
diakritické znaménko posledního znaku slova vykresleného před ním a znakem „n“ pak
mělo začínat nové slovo. K nejpodivnější nalezené anomálii došlo za použití
nestandardního kódování znaků podle pořadí od počátku dokumentu (zmíněného výše).
Kód obsahoval příkaz pro vykreslení řetězce „sene“ s nastaveným parametrem pro
velkou mezeru mezi slovy. V tomto konkrétním případě došlo ke kolizi, kdy znaku „e“
připadla ASCII hodnota 32, která téměř výhradně představuje mezeru. Program se ve
skutečnosti snažil vykreslit řetězec „se ne“.
Na základě analýzy kódu PDF dokumentů Sbírky zákonů a objevených nedostatků
se nelze divit, že je žádný hotový program nebyl schopen dešifrovat. Soubory totiž
obsahují tak chaotické konstrukce, se kterými nemůže žádný racionálně uvažující
vývojář kalkulovat.

3.2.2 Adaptovaný extraktor obsahu PDF dokumentů
Na základě zevrubné analýzy PDF dokumentů Sbírky zákonů lze definovat, jak má
vypadat nástroj pro extrakci obsahu z daných souborů. Tyto požadavky lze shrnout do
dvou kategorií, a to co všechno musí nástroj zvládnout zpracovat a co má být
konkrétním výstupem. Kromě bezchybného čtení souborů ve standardním formátu PDF
by měl program umět vyřešit všechna specifika Sbírky zákonů popsaná v této kapitole,
a to především ta související s kódováním. Pro interpretaci zákonů je třeba, aby program
zvládl korektně extrahovat všechny znaky a následně je sloučit do jednotlivých řádků
a odstavců. Pro každý odstavec pak musí poskytnout jeho rozměry a pozici na stránce,
aby bylo možné na základě tohoto metrického prostoru zpracovat dvousloupcovou
sazbu Sbírky zákonů.
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ
4.1 Základní principy
Proces kompilování úplného znění zákonů tvoří série dílčích kroků, které názorně
ilustruje obrázek 7. Na počátku všeho stojí zdroj dat – Sbírka zákonů ČR [1] –, ze kterého
jsou stahovány stejnopisy ve formátu PDF. Částky se poté převedou do textové podoby
a jejich obsah se rozdělí na jednotlivé právní předpisy. Textový obsah zákonů je
následně interpretován a dochází k jeho konverzi do stromové struktury odpovídající
logickému dělení zákona. Pokud existují dva předpisy, z nichž jeden je novelou druhého,
pak proběhne proces novelizace, na jehož konci vznikne úplné znění zákona.

Sbírka zákonů

Stažení PDF souborů

Extrakce obsahu

Úplné znění

Interpretace předpisů

Aplikace novel

OBRÁZEK 7 – ZÁKLADNÍ SCHEMA FUNGOVÁNÍ PROGRAMU

4.2 Základní datové struktury
Než budou představeny konkrétní algoritmy, je třeba definovat dvě nejdůležitější
datové struktury, nad kterými probíhá proces interpretace a novelizace. Jedná se
o strukturu

StructuredDocument,

která

reprezentuje

hierarchicky

uspořádaný

dokument, a strukturu Sekce, která tvoří základ logických celků právních předpisů.

4.2.1 StructuredDocument
StructuredDocument je datová struktura, která reprezentuje (jak již název
napovídá) strukturovaný dokument. Ten tvoří jednotlivé stránky, jež obsahují objekty
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typu text, čára nebo obrázek. Každému objektu náleží informace o jeho rozměrech – tzv.
bounding box (ohraničující rámeček), který definuje minimální a maximální souřadnice
osy x respektive y. Rámečky jednotlivých stránek pak delimitují hranice marginálních
objektů v nich obsažených.
Tato struktura vzniká primárně při extrakci obsahu z PDF dokumentů. Jejím
účelem je zachovat nutné minimum technických informací o původních datech, a to
především rozměry a pozice jednotlivých objektů, na základě kterých se dá sestavit
jejich pořadí na stránce.

4.2.2 Sekce a Text
Jak již bylo vysvětleno v teoretické části této práce, právní předpisy jsou
hierarchicky uspořádané do stromové struktury. Každý uzel v tomto stromě tvoří Sekci,
což je objekt, který má jednoho rodiče, libovolné množství potomků, nese informace o
svém typu, označení a textovém obsahu.
Vezměme si například paragraf. To je sekce, která je označená symbolem paragrafu
a číslem. Může mít značně variabilní obsah. V jednoduchém případě jej tvoří pouze text,
který náleží přímo sekci. Paragraf však místo textu může obsahovat například seznam
odstavců, které tvoří samostatné Sekce a jsou jeho přímými potomky.
Aplikace obsahuje celkem 14 typů sekcí, a to hlavní a pomocné. Hlavním sekcím
odpovídají reálné části obsahu předpisů a jsou to Preambule, Část, Hlava, Díl, Oddíl,
Pododdíl, Nadpis, Článek, Paragraf, Odstavec, Písmeno a Bod. Pomocné sekce jsou
Poznámka, Text a Zásobník. Všechny sekce mají přidružený regulérní výraz, který přijímá
takový řetězec, který odpovídá dané sekci.
Pro lepší organizaci je třeba zavést ještě strukturu Text, která představuje celý
právní předpis. Jedná se de facto pouze o kontejner pro strom sekcí. Text se primárně
dělí na sekce Úvod, Obsah a Závěr, které odpovídají teoretickému dělení právních
předpisů.

4.3 Interpretace právních předpisů
Interpretace právního předpisu představuje proces, ve kterém se z původního
„plochého“ textu generuje logicky strukturovaný zákon, jehož jednotlivým částem je
v průběhu přiřazován určitý sémantický význam. Konkrétně se na základě obsahu
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extrahovaného z PDF ve formě StructureDocument postupně vytváří nová struktura
Text, jež obsahuje informace o členění textu zákona do různých Sekcí.
Interpretace probíhá ve dvou krocích. V první řadě se musí oddělit nadpis, úvodní
ustanovení a závěr zákona. To zajistí jednoduchý automat, který popořadě prochází
všechny odstavce. Automat přidává odstavce na vstupu do Úvodu, dokud nenarazí na
úvodní ustanovení zákona (věta „Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:“). Následující odstavce pak přidává do fronty pro pozdější zpracování. Když
narazí na závěr zákona (podpisy ústavních činitelů), znamená to, že obsah skončil
a všechny zbývající odstavce přidá do Závěru.
Druhá fáze realizuje interpretaci obsahu a jeho převod do stromové struktury
sekcí. Součástí algoritmu je stavový automat, jehož stavy představují úrovně zanoření.
Algoritmus čte text zákona po odstavcích a postupuje následovně:
1) Pokud odstavec začíná znakem/znaky další možné podřízené části v rámci
právního předpisu, přesuň stavový automat na dané zanoření (např. přechod
HLAVA → Díl); navíc pokud se jedná o odstavec nebo písmeno, ukroj začátek
a zbytek odstavce vlož jako popis sekce.
2) Pokud odstavec začíná znakem/znaky souřadné části v rámci právního
předpisu, vlož daný odstavec do aktuální vrstvy.
3) Pokud odstavec začíná znakem/znaky nadřazené části v rámci právního
předpisu, přesuň stavový automat na nadřazenou část a vlož odstavec do
aktuální vrstvy.
4) Pokud odstavec začíná částí ČÁST až §, vlož následující odstavec jako jeho
popis.
5) Pokud odstavec začíná citací, připoj ho k předchozímu odstavci a zároveň
všechny ostatní odstavce, které jsou obsaženy v dané citaci (konec uvozovek).
6) Pokud je zpracovávaný odstavec na aktuální stránce poslední a existuje další
odstavec na následující straně končící tečkou, připoj tento odstavec
k aktuálnímu, jedná se totiž o případ rozdělení textového znění sekce mezi
dvěma stranami nebo sloupci.
Automat při rozhodování o příslušnosti jednotlivých sekcí rozhoduje na základě
stromu sukcesí, který je postaven na začátku výpočtu. Tento strom obsahuje všechny
možnosti pro vazbu sekcí rodič – potomek, respektive pro každou sekci určuje, které
další sekce mohou být jejím přímým potomkem.
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Automat zároveň zpracovává poznámky pod čarou, které jsou libovolně rozeseté
na každé jednotlivé stránce původních PDF souborů. Jde o odstavce, které začínají číslem
a závorkou, dále pokračuje text poznámky. Tyto poznámky se mohou nacházet jednak
v těle předpisu dole na stránce, ale také v rámci novelizačního ustanovení, například
v ustanovení typu „§ 10 včetně poznámky pod čarou zní:“, po kterém následuje
v uvozovkách text paragrafu, horizontální čára a poznámka pod čarou. Automat zároveň
musí počítat s tím, že poznámky se mohou vyskytovat kdekoliv v předpisu. Pokud tedy
nastane situace, kdy například text paragrafu začíná na jedné straně, pokračuje na druhé
a první strana obsahuje poznámky pod čarou, pak se do automatu dostanou odstavce
v pořadí začátek textu, poznámka pod čarou, konec textu, takže pokud provádí analýzu
následujícího odstavce, musí přeskočit všechny poznámky pod čarou, které se zde
mohou případně vyskytnout.

4.4 Novelizace právních předpisů
Novelizace právního předpisu představuje proces, ve kterém se na původní text
aplikují změny uvedené v novele daného předpisu. Aby bylo možné úplné znění
zkompilovat, je nejprve nutné interpretovat původní zákon i novelu ve smyslu předchozí
kapitoly, tzn. vytvořit dvě struktury Text, které budou zákon respektive novelu
obsahovat.

4.4.1 Lokalizace novelizačních pravidel
Bodový výčet změn daného předpisu obsahuje v novele článek, který je uvozen
ustanovením odkazujícím na novelizovaný předpis. Začátek takového článku zpravidla
vypadá tak, že obsahuje označení, číslo a název novelizovaného předpisu, jakožto i výčet
jeho předešlých novel. Pro provedení novelizace tedy musíme tento článek (po
interpretaci jde o typ sekce Článek) lokalizovat a následně zpracovat jeho potomky body (seznam sekcí Bod). Konkrétní příklad novelizace celního zákona názorně ukazuje
obrázek 8.
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OBRÁZEK 8 - UKÁZKA NOVELIZAČNÍCH PRAVIDEL

4.4.2 Interpretace novelizačních pravidel
Novelizační pravidla obsahují textové vyjádření toho, jak se má změnit původní
obsah předpisu. Slovní vyjádření jsou v praxi poměrně různorodá, ale rámcově se drží
metodiky popsané v [2].
Každý bod novely obsahuje právě jedno pravidlo. Na začátku je uveden odkaz na
článek, paragraf nebo jinou sekci daného předpisu, která je předmětem změny.
Následuje samotný popis dané změny, kterou může být například zrušení („Čl. 18 se
zrušuje.“), změna („V § 138 se slovo „12“ nahrazuje slovem „24““) nebo doplnění („V § 5
se doplňuje nový odstavec 4, který zní:“). Úkolem interpreta bude exaktně „porozumět“
textovému obsahu těchto jednotlivých pravidel jednoznačně je přidělit odpovídajícím
procedurám.
Analýzou [2] a většího vzorku novel bylo zjištěno, že pravidla vykazují víceméně
pravidelnou strukturu, respektive že jsou podobná určitým vzorům, které jsou
algoritmicky identifikovatelné. Interpret tedy nemusí porozumět textu novely ve smyslu
pochopení významu, ale stačí, když identifikuje její klíčové prvky a text pak následně
subsumuje pod konkrétní vzor.
Každé pravidlo tvoří soubor stavebních prvků, které jsou obklopeny textem tak,
aby celek představoval věty přirozeného jazyka. Tyto prvky jsou následující:
a) Ukazatel
Označuje sekci, např. „§ 99“ nebo „Čl. 3“.
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b) Cesta
Představuje posloupnost ukazatelů, např. „§ 140 odst. 1 písm. e)“.
c) Slovo
Obsahuje skupinu slov, které mají pro potřeby interpreta identický význam –
označují skupinu znaků. Tuto množinu tvoří např. „slovo“, „věta“, „částka“,
„číslo“, „písmeno“, atd., včetně množných tvarů.
d) Citace
Představuje text uzavřený v uvozovkách.
Z textu každého pravidla se dá pomocí výše uvedených prvků vytvořit určitá
maska, která slouží jako obdoba regulérního výrazu, jenž odpovídá všem ostatním
pravidlům stejného významu. Vezměme si například novelizaci typu „V § 34 odst. 1 se
slova „v bodu 1“ nahrazují slovy „v bodu 2““. Za použití stavebních prvků můžeme masku
zapsat například způsobem „V <Cesta> se <Slovo> <Citace> nahrazují <Slovo> <Citace>“.
Tento výraz je rozpoznatelný konečným automatem, takové řešení je tedy snadno
implementovatelné.
V rámci analýzy [2] a konkrétních novelizací byla sestavena kolekce masek, které
jsou aplikovatelné na drtivou většinu novelizačních pravidel. Jejich úplný výčet obsahuje
příloha B této práce. Jak již bylo řečeno v teoretickém úvodu, v právu nic neplatí
absolutně, proto se nedá tvrdit, že kolekce pokryje zcela všechny případy, ale lze
rozumně předpokládat, že výjimek nebude příliš mnoho.
Výsledný proces interpretace tedy proběhne tak, že interpret nejprve z kolekce
masek postaví stavový automat, jehož stavy odpovídají jednotlivým prvkům masky – to
mohou být buď zástupné prvky, nebo konkrétní slovní výrazy. Automat pak následně čte
původní text novely po slovech a na základě vstupu mění svůj vnitřní stav. Po přečtení
celého textu se bude nacházet v koncovém stavu, který bude odpovídat právě jedné
novelizační masce.

4.4.3 Aplikace novelizačních pravidel
Po interpretaci textu novelizačního pravidla a jeho subsumpci pod konkrétní
masku již zbývá pouze upravit původní text právního předpisu. Pro každou masku tedy
musí existovat implementovaná procedura, která bude provádět konkrétní změny
v členění a textu zákona, reprezentovaném strukturou Text.
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4.5 Katalogizace dat
Katalog Sbírky zákonů ČR musí pro účely této práce splňovat několik základních
požadavků. Databáze musí pojmout velké množství dat v řádu jednotek až desítek GB,
umožnit v datech rychlé vyhledávání a čtení celých zákonů, a nakonec i poskytnout
dobrý a efektivní způsob pro ukládání zákonů v podobě strukturovaného textu.

4.5.1 Datové entity
Katalog tvoří několik druhů entit, které jsou spolu vzájemně provázané. V první
řadě je to částka ve formátu PDF, tedy původní soubor získaný přímo z [1]. Z té je přímo
odvozená částka, která má své číslo, ročník a datum vydání a v neposlední řadě i obsah
tvořený jednotlivými předpisy. Předpis je pak charakterizován číslem, ročníkem, typem
(zda se jedná například o zákon nebo vyhlášku), názvem a v neposlední řadě i samotným
textem. Pokud se navíc jedná o novelizovaný předpis, pak součástí nutných informací
musí být i seznam změn respektive novel, které daný předpis upravují. Pokud se naopak
jedná o novelu, je třeba evidovat seznam novelizovaných předpisů.

4.5.2 Souborový systém jako databáze Sbírky zákonů
Na základě požadavků pro katalog bylo zjištěno, že vhodným způsobem realizace
databáze bude využít přímo souborový systém. Jednotlivé částky i předpisy jsou
jednoznačně identifikovatelné pomocí svého čísla a ročníku, čehož můžeme využít
v návrhu adresářové struktury a rovnou tak získat částky a předpisy „indexované“ podle
charakteristických vlastností. Návrh souborového systému vypadá následovně:
/Sbirka
/castky/[Ročník]/[ČísloČástky]
/sb[ČísloČástky]-[Ročník].pdf
/sb[ČísloČástky]-[Ročník]_text.xml
/sb[ČísloČástky]-[Ročník]_obsah.xml
/predpisy/[Ročník]/[ČísloPředpisu]
/pr[ČísloPředpisu]-[Ročník]_info.xml
/pr[ČísloPředpisu]-[Ročník]_original.xml
/pr[ČísloPředpisu]-[Ročník]_novely.xml
/pr[ČísloPředpisu]-[Ročník]_zmeny.xml

V sekci částek jsou jednotlivé stejnopisy Sbírky do adresářové struktury zařazeny
podle ročníku vydání a čísla částky. Koncový adresář částky pak obsahuje originální PDF
soubor, soubor text, který obsahuje extrahovaná textová data z PDF souboru (formát
StructuredDocument, viz příloha C1) a soubor obsah (viz příloha C2), který obsahuje
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informace o částce a především její obsah, tzn. seznam čísel a názvů veškerých právních
předpisů, které se v částce vyskytují.
Předpisy jsou zařazeny do adresářové struktury podle ročníku vydání a čísla
daného předpisu. Koncový adresář pak obsahuje čtyři typy souborů. Soubor info (viz
příloha C3) obsahuje základní informace o předpisu jako číslo, ročník, název, datum
vydání, atd., soubor změny (viz příloha C4) osahuje seznam předpisů, které daný předpis
novelizuje, soubor novelizace (viz příloha C5) obsahuje seznam předpisů, které
novelizují daný předpis, a soubor original (formát Text) obsahuje kompletní
a strukturovaný obsah právního předpisu.

4.6 Aktualizace dat
Klíčovou vlastností programu vzešlého z této práce je schopnost samostatně nebo
jen s minimální uživatelskou interakcí aktualizovat katalog částek a předpisů Sbírky
zákonů. To obnáší zejména kontrolu existence nových a nezpracovaných částek Sbírky
v online aplikaci MVČR [1].

4.6.1 Metoda vzdáleného přístupu ke Sbírce
Zásadní překážkou je fakt, že aplikace [1] neposkytuje žádnou formu dálkového
přístupu, která by se dala jednoduše strojově zpracovat (například katalog částek nebo
předpisů ve formě XML). Sbírku lze procházet pouze pomocí jednoduchého webového
formuláře, který umí prohledávat databázi podle názvu předpisu, čísla předpisu, roku
vydání nebo fulltextem. Výsledky pak aplikace zobrazuje jako tabulku, kde každý řádek
představuje právě jednu částku a obsahuje odkaz na její stejnopis ve formátu PDF.
Výsledky jsou stránkované, každá strana obsahuje deset částek.
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OBRÁZEK 9 - VYHLEDÁVÁNÍ V APLIKACI SBÍKA ZÁKONŮ ČR

Vzhledem k absenci prostředků pro sofistikovaný vzdálený přístup bude muset
program postupovat při vyhledávání aktualizací v podstatě stejně, jako by Sbírku
prohledával člověk pomocí webového prohlížeče. Program bude muset posílat
požadavky pomocí protokolu HTTP na server MVČR, číst odpovědi ve formátu HTML
a identifikovat v nich odkazy na jednotlivé částky ve formě PDF a stránky s dalšími
výsledky vyhledávání.
Aktualizační modul využije dvou faktů: zaprvé vyhledávací formulář je odesílán
HTTP metodou GET, tudíž jde strojově obejít rovnou zadáním výsledné URL adresy,
a zadruhé URL odkazy na PDF soubory částek mají stejnou formu napříč celou aplikací.
Modul tedy provádí dotazování na základě dvou URL masek:
1. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx
?q=[Ročník]&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=[ČísloStránky]
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2. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx
?type=c&id=[IDČástky]

4.6.2 Algoritmus aktualizace dat
Sbírka zákonů řadí částky automaticky od nejnovějších po nejstarší, avšak pro
potřeby aplikace je třeba předpisy zpracovávat v opačném pořadí kvůli korektní
novelizaci zákonů. Aktualizační modul tedy postupuje podle následujícího algoritmu:
1) Ročník = 2013, Strana = 1, prázdný zásobník
2) Načti Ročník s parametrem Strana
a. Najdi všechny odkazy na soubory PDF a přidej je do zásobníku.
Pokud je v průběhu nalezena částka, kterou lokální katalog již
obsahuje, pak vyhledávání končí a následuje skok na bod 3)
b. Pokud strana neobsahuje žádné odkazy (dosažen konec ročníku),
pak proveď Ročník = Ročník - 1 a Strana = 0
c. Strana = Strana + 1
3) Zpracuj předpisy v zásobníku
Samotné zpracování částek je pak již přímočaré a probíhá podle principů
popsaných v této kapitole. PDF částky se zařadí do adresářové struktury, následně se
z něj extrahuje text a rozdělí se na jednotlivé předpisy. Z předpisů se pak vyberou
zákony, které se rovněž zařadí do adresářové struktury. Zákony se interpretují a vytvoří
se jejich strukturované znění. Speciální stav nastane, pokud je zákon rovněž i novelou –
upravuje jiné zákony. V takovém případě je třeba vyhledat v katalogu všechny
novelizované zákony a přiřadit do seznamu jejich novel aktuálně zpracovávaný předpis.
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5 IMPLEMENTACE
5.1 Extrakce textu z PDF
Tato kapitola popisuje koncept a procedury extrakce textu z dokumentů ve
formátu PDF. Pojmově i funkčně vychází ze specifikace Adobe PDF Reference 1.7 [3]
a upravuje některé speciální výjimky obsažené ve Sbírce.
Samotný proces extrakce názorně ilustruje obrázek 10. Hranaté obdélníky
představují implementované třídy, zakulacené útvary pak odpovídají datovým
strukturám, které slouží jako nosiče informací mezi jednotlivými procedurami.

PDF

Reader

Tokenizer

PdfStream

ContentReader

IRenderInfo

ContentRenderer

StructuredDocument

OBRÁZEK 10 – PROCES EXTRAKCE TEXTU Z PDF DOKUMENTŮ

5.2 Objekty a Tokenizer
PDF dokument, respektive jeho základní struktura, je kódován jako text, který se
skládá z jednotlivých tokenů (posloupností znaků). Jeden nebo více tokenů pak
dohromady tvoří PDF objekty. Jádro čtecího mechanizmu dokumentů tedy musí tvořit
systém, který umí dané tokeny číst a pracuje nad PDF souborem načteným do datového
pole podporujícího random access. Takovou službu v projektu zastává třída Tokenizer,
která poskytuje rozhraní pro přístup k binárnímu obsahu PDF. Třída zprostředkovává
tyto základní funkce:
A. Uchovává vnitřní stav datového ukazatele a umožňuje jeho posun
B. Poskytuje typ a hodnotu aktuálního tokenu v souboru
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C. Umožňuje načtení následujícího validního tokenu (přeskočí komentáře a mezery)
D. Detekuje hlavičku dokumentu a rejstřík objektů (tzv. Cross-reference table)
Přehled všech typů tokenů znázorňuje tabulka 1.
Token

Syntaxe

Token

Syntaxe

EOF

konec souboru

ARRAY_START

[

NUMBER

123 nebo 123.0

ARRAY_END

]

STRING

<hex> nebo (octal)

DICTIONARY_START

<<

NAME

/text

DICTIONARY_END

>>

COMMENT

% komentář

REFERENCE

10R

OTHER

text
TABULKA 1 – SEZNAM VŠECH TYPŮ TOKENŮ

Tokeny tvoří další základní stavební jednotky PDF souboru – objekty. Ty dělíme na
základní, pokud přímo odpovídají jednomu tokenu, a sdružené, pokud jsou tvořeny více
tokeny (resp. více základními objekty). Tabulky 2 a 3 obsahují přehled obou typů
objektů. Vlastní třídy implementované v rámci projektu pak nesou název „Pdf“ + typ
objektu, tedy například objekt NULL odpovídá třídě PdfNull.
Typ

~Token, popis

NULL

~OTHER, null

BOOLEAN

~OTHER, true / false

STRING

~STRING

NAME

~NAME

NUMBER

~NUMBER

LITERAL

~OTHER, ale není NULL ani BOOLEAN, jde o hlavní řídící tokeny
TABULKA 2 – ZÁKLADNÍ OBJEKTY

Algoritmus třídy Tokenizer pro čtení základních typů objektů je triviální. Třída ze
vstupu přečte první znak a na základě toho se rozhodne, o jaký typ se jedná. Pokud
detekuje číslici, pak načte token NUMBER, pokud detekuje znaky „<“ nebo „(“, pak načte
a dekóduje řetězec do tokenu STRING. Pokud se na vstupu objeví „/“, načte token NAME
a konečně pakliže vstup neodpovídá žádnému počátku tokenu, načte data do tokenu
OTHER. Tento token se na základě jeho textové reprezentace dělí na objekty NULL,
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BOOLEAN a LITERAL. Tokenizer také paralelně při zpracování dokumentu detekuje
a odstraňuje komentáře.
Typ

~Token, popis

REFERENCE

~REFERENCE

ARRAY

~ARRAY_START + libovolné tokeny + ~ARRAY_END

DICTIONARY ~DICTIONARY_START + libovolné dvojice tokenů + ~DICTIONARY_END
STREAM

jako DICTIONARY, následují tokeny typu ~OTHER s hodnotami stream a endstream, mezi
kterými je obsah streamu; tento objekt je potomkem DICTIONARY

OBJECT

virtuální rodič všech typů objektů, poskytuje typovou detekci objektu
TABULKA 3 – SDRUŽENÉ OBJEKTY

Sdružené objekty čte Tokenizer následujícím způsobem:
1. ARRAY se vytvoří při detekci tokenu ARRAY_START, následně se do objektu
přidávají všechny následující načtené objekty, dokud algoritmus nenarazí
na token ARRAY_END. Objekt ARRAY uchovává potomky v poli a poskytuje
k němu přístupové rozhraní pro vkládání, detekci a mazání prvků.
2. DICTIONARY se vytvoří při detekci tokenu DICTIONARY_START, následně
se do objektu přidávají všechny následující načtené dvojice objektů (klíč
a hodnota), dokud algoritmus nenarazí na token DICTIONARY_END. Objekt
DICTIONARY uchovává potomky ve slovníku a poskytuje k němu přístupové
rozhraní pro vkládání, detekci a mazání prvků.
3. STREAM se detekuje pomocí tokenu ~OTHER s textovou hodnotou
„stream“, který následuje ihned po přečtení objektu DICTIONARY. Objekt
dostane v konstruktoru přečtený slovník, datový stream, ze kterého čte
a ukazatel na začátek vlastních dat.
4. STREAM dále poskytuje metodu pro načtení vlastní bytové hodnoty
streamu, která se volá po zpracování struktury dokumentu - ke zjištění
délky streamu totiž potřebuje parametr /Length, který je součástí
DICTIONARY příslušícímu ke streamu (toho slovníku, který stream dostává
jako parametr v konstruktoru). Délka může být ale reprezentována jako
reference (viz dále), proto je třeba nejprve načíst všechny ostatní objekty.
Výsledný objekt PdfStream si pomocí datového streamu a ukazatele
(parametry konstruktoru) najde počátek dat a zkopíruje si daný počet bytů
(/Length) do vlastní paměti. Data také podle potřeby dekóduje - viz dále.
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5.3 Struktura PDF souboru a jeho čtení
Jak bylo naznačeno v předchozí části kapitoly, základní stavební kameny PDF
dokumentů tvoří tokeny a objekty. Celky, do kterých se tyto části slučují, pak tvoří
makrostrukturu dokumentu, která je v referenci [3] přesně specifikovaná. Od počátku až
do konce se PDF dokument dělí na tyto části:
1. Hlavička: „%PDF-version“
2. Seznam objektů (tzv. direct objects)
3. Rejstřík objektů (tzv. Cross-reference table: xref)
4. Trailer - objekt typu dictionary se základními parametry dokumentu
5. Startxref - objekt obsahující číselnou hodnotu udávající začátek xref sekce
6. Konec: „%EOF“
Důležitou charakteristikou dokumentů PDF je také způsob jejich aktualizace.
V případě změn se totiž původní data vůbec nemění, úpravy se pouze zapíší na konec
souboru. Konkrétně se z původního obsahu odebere pouze bod 6 značící konec souboru
a doplní se nové body 2 – 6, které obsahují pouze změny, a platí, že později přidaná data
derogují data původní. O tom, jak identifikovat aktualizovaný soubor, pojednávají
následující sekce.

5.3.1 Direct objects a Indirect reference
Základní stavební prvky obsahu dokumentu tvoří komplexní objekty, tzv. direct
objects (pozor, nejedná se o PDF objekty uvedené v předchozí kapitole). Direct object je
tvořen následujícími částmi:
1. Token NUMBER označující ID objektu
2. Token NUMBER označující generaci objektu (číslo roste s aktualizacemi)
3. Token OTHER s textovou hodnotou „obj“
4. Vlastní obsah (ten tvoří PDF objekt ve smyslu předchozí kapitoly, nejčastěji
DICTIONARY nebo STREAM)
5. Token OTHER s textovou hodnotou „endobj“
Struktura direct object je v podstatě pouze obal PDF objektů, který je jednoznačně
identifikovatelný pomocí prvního tokenu ID. Této identifikace pak využívá referenční
struktura tzv. indirect reference, která slouží k odkazování na původní objekty.
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Reference má stejnou strukturu jako části 1 až 3 komplexních objektů, s rozdílem, že
část 3 namísto „obj“ obsahuje text „R“. Tedy například „10 0 R“ je reference na „10 0 obj“.

5.3.2 Cross-reference table
Cross-reference tabulka slouží jako rejstřík objektů v rámci daného dokumentu.
Každému objektu (direct object, viz výše) označenému jednoznačným ID (číslem)
přiřazuje pozici (tj. počet bytů od počátku), na které se v rámci čteného dokumentu
nachází.
Tato struktura je v projektu implementována jako třída CrossReferenceTable,
která v rámci čtení dokumentu existuje v jediné instanci, obsahuje seznam všech
nalezených komplexních objektů a jejich ID, které využívají reference napříč
dokumentem. Třída zároveň obsahuje i ukazatele na instance obsahu jednotlivých
komplexních objektů (ten tvoří standardní PDF objekty, viz výše). Instance tabulky je
dostupná všem objektům typu indirect reference (viz výše), které díky ní mohou pomocí
ukazatelů zprostředkovat přesměrování na příslušné cílové objekty.
Pro načtení tabulky je třeba nejprve nalézt její počátek. K tomu slouží token
„startxref“, který se nachází se na samém konci souboru. Po něm následuje token typu
NUMBER, který udává, na kolikátém bytu od začátku PDF souboru začínají data Crossreference tabulky.
Cross-reference tabulka je uvozená tokenem „xref“, po kterém následují bloky
seznamů objektů. Tyto bloky jsou uvozeny dvěma tokeny typu NUMBER. První číslo
představuje počátek číslování objektů (ID prvního objektu), druhé pak počet
řádků/objektů, které je třeba přečíst. Každý následující relevantní řádek pak obsahuje
desetimístnou hodnotu pozice, pětimístné označení generace a příznak „n“ nebo „f“,
který označuje, jestli je objekt použitý nebo nepoužitý/smazaný. ID se s každým dalším
řádkem zvyšuje o 1. Po dokončení čtení daného počtu řádků resp. objektů končí zároveň
i čtení bloku. Následují dvě možnosti: buď následuje trailer, v tom případě končíme
s výpočtem, nebo následuje dvojice tokenů NUMBER, v tom případě se postup opakuje
a čte se nový blok a data se přidávají do existující tabulky.

5.3.3 Trailer
Po Cross-reference tabulce následuje finální sekce, která je uvozená tokenem
s hodnotou „trailer“. Za tímto tokenem se nachází objekt typu DICTIONARY, který
obsahuje základní parametry PDF dokumentu. Nejdůležitější parametr představuje klíč
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/Root, jehož hodnotou je REFERENCE na katalog stránek, který obsahuje vlastní
strukturu výsledného dokumentu, respektive odkazy na jednotlivé stránky.
Trailer také obsahuje indikátor, zda-li byl dokument aktualizován. Tento indikátor
je vyjádřen klíčem /Prev, jehož číselná hodnota odpovídá pozici Cross-reference tabulky
v původním dokumentu. Pakliže trailer tento klíč obsahuje, pak je třeba opakovat
algoritmus čtení staré tabulky, a to včetně původního traileru, který může opět
obsahovat ukazatel na předešlou verzi.

5.3.4 Katalog stránek
Katalog stránek je v rámci PDF dokumentu unikátní objekt, který představuje
vstupní bod k obsahu dokumentu. Z katalogu totiž vedou reference na jednotlivé stránky
nebo skupiny stránek, ze kterých dále vedou reference na konkrétní objekty obsahující
vlastní data stránek. Strukturu katalogu a jednotlivých stránek názorně popisuje
následující příklad:
1 0 obj
<< /Type /Catalog /Pages 2 0 R >>
endobj
2 0 obj
<< /Type/Pages /Count 1 /Kids[ 3 0 R ] >>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Page /Parent 2 0 R /Contents 4 0 R>>
endobj

Je třeba zmínit, že struktura dokumentu může být stromovitá, tzn. pole /Kids může
odkazovat na objekt typu /Pages, který bude rovněž obsahovat potomky.
Objekt typu /Page obsahuje parametr /Contents, jehož hodnotou je REFERENCE,
která odkazuje na objekt typu STREAM, jenž tvoří obsah dané stránky.

5.3.5 Algoritmus čtení souboru
Všechny funkce popsané v sekcích výše zastřešuje třída Reader, která
v konstruktoru dostane jako parametr PDF soubor, zpracuje ho na úroveň jednotlivých
objektů a poskytne pro další použití ukazatele na Cross-reference tabulku, trailer
i katalog stránek. Vlastní zpracování probíhá v následujících fázích:
1. Ověření hlavičky PDF a verze
2. Načtení Cross-reference tabulky a traileru
3. Načtení všech objektů na základě Cross-reference tabulky
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4. Načtení dat všech STREAMů z původního souboru a jejich dekódování
5. Načtení katalogu stránek z traileru

5.4 Čtení jednotlivých stránek a ContentReader
Předchozí kapitola pojednávala o tom, jak zpracovat PDF dokument až na úroveň
jednotlivých stránek. Tato sekce v popisu pokračuje a ukazuje, jakým způsobem
dekódovat a vykreslit vlastní obsah stránky.

5.4.1 Dekódování streamu
Každá stránka dokumentu PDF je reprezentován objektem typu STREAM, kterému
náleží dvě části – objekt DICTIONARY a vlastní data. Slovník obsahuje tři důležité klíče:
/Length, /Filter a /Resources. První dva jmenované souvisí přímo s daty obsaženými ve
STREAMu. Atribut /Length udává délku streamu, respektive kolik bytů se má načíst,
atribut /Filter pak obsahuje informace o tom, jakým algoritmem je textový obsah
zakódován. Aplikace podporuje tři druhy filtrů obsahu, a to FlateDecode, LZWDecode
a ASCII85Decode. V klíči /Resources jsou obsaženy informace o používaných fontech,
včetně jejich kódování nebo šířek jednotlivých znaků.

5.4.2 Vykreslovací operátory
Dekódovaný obsah STREAMu tvoří textová posloupnost operátorů a jejich
operandy, kde každému operátoru náleží jeden řádek. Operátory existují trojího druhu:
1. Operátory, které mění vykreslovací stav
2. Operátory, které spouští vykreslení
3. Operátory, které kombinují obě možnosti
Pro úplný přehled operátorů viz přílohu A, která obsahuje asociaci operátorů
a názvů tříd, jimiž jsou implementovány. Podrobné informace o všech operátorech jsou
detailně popsány v referenci [3].

5.4.3 GraphicsState
O perzistenci vykreslovacího stavu programu se stará třída GraphicsState, která
obsahuje především informace o fontu – řez písma, velikost, mezery mezi slovy, mezery
mezi znaky, řádkování, apod., a dále obsahuje tzv. Content Transformation Matrix, což je
matice zobrazení vykreslovaného předmětu na průmětnu. Všechny operátory první
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kategorie mění právě obsah této třídy, naopak operátory druhé kategorie předávají její
kopii třídě ContentRenderer – vykreslovacímu stroji.

5.4.4 Nosiče vykreslovaných dat
Komunikaci mezi třídou ContentReader a ContentRenderer zprostředkovávají
nosiče dat TextRenderInfo, LineRenderInfo a ImageRenderInfo (potomci
IRenderInfo), které nesou parametry pro vykreslení textu resp. čáry resp. obrázku.
Nosičem,

který

zaujímá

výsadní

postavení,

je

první

zmíněný,

tedy

TextRenderInfo. Tato třída dostává čtyři parametry – vlastní vykreslovaný text (jeden
nebo více znaků), kopii GraphicsState, aktuální textovou matici a znak pro mezeru,
díky kterým vygeneruje řadu odvozených atributů. Nejdůležitější z nich, které využívá
ContentRenderer pro vykreslování, jsou tyto:


BaseLine – dva vektory, které determinují počáteční a koncový bod
vykreslovaného textu.



Ascender a Descender – číselné hodnoty znázorňující maximální vertikální
vzdálenost okrajů jednotlivých znaků daného fontu od BaseLine, a to
směrem nahoru resp. dolů pod linku.



SpaceWidth – hodnota představující šířku znaku pro mezeru.

OBRÁZEK 11 – TYPOGRAFICKÉ VLASTNOSTI TEXTU

V této fázi práce začínají do programu zasahovat specifika Sbírky [1], respektive
jejích konkrétních PDF souborů. Jak bylo zmíněno výše, struktura TextRenderInfo
dostává jako parametr i znak pro mezeru. I když podle specifikace PDF [3] je tento znak
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vždy skutečně mezera, která odpovídá ASCII kódu 32, ve Sbírce se vyskytují soubory,
které tuto specifikaci nerespektují. Při analýze dokumentů bylo objeveno naprosto
nestandardní kódování, kdy se jednotlivým znakům přiřazoval číselný kód podle pořadí,
v jakém se vyskytly na dané stránce dokumentu. ASCII kódu 32 v tomto konkrétním
případě připadlo písmeno „e“. Tento fakt by sám o sobě za určitých okolností nevadil,
avšak v momentě, kdy chtěl soubor vykreslit text „sene“ s nastavenou mezerou mezi
slovy (která fyzicky rozšiřuje znak pro mezeru), nastal problém – tato nekonzistence
způsobovala nekorektní pozice mezer ve výsledném textu. Záležitost se nakonec
podařilo vyřešit pomocí rozdělení vstupních kusů textu na jednotlivé znaky a vypočítání
samostatné BaseLine pro každý z nich.

5.5 Výstup dat a ContentRenderer
O vykreslování (respektive převod do prostého textu) jednotlivých elementů
obsahu se stará třída ContentRenderer, která na vstupu dostane kolekci struktur
IRenderInfo, kterou formátuje do instance třídy StructuredDocument.

5.5.1 StructuredDocument
Třída StructuredDocument je jednoduchá a účelná datová struktura pro
uchovávání informací. Její schema je znázorněno na obrázku 12. Jak již název napovídá,
jedná se o dokument, který je rozdělený na stránky, stránky se pak dělí na odstavce, čáry
a obrázky. Každý z těchto elementů navíc zahrnuje strukturu Box, která poskytuje x-ové
a y-ové souřadnice ohraničujícímu rámečku daného objektu.
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StructuredDocument

Page

IRenderedObject

Box

Paragraph

Line

Image

OBRÁZEK 12 – STRUKTURA TŘÍDY STRUCTUREDDOCUMENT

5.5.2 Vykreslování textu
Hlavním úkolem třídy ContentRenderer je převedení grafické reprezentace
textu, kterou poskytuje struktura TextRenderInfo, do formy prostého textu. Třída na
základě arbitrárních pravidel sdružuje související části textu do řádků a odstavců.
V rámci tohoto procesu tedy původní data nabydou podstatné sémantické informace.
Jak již bylo řečeno výše, pro maximální přesnost zpracování textu je třeba
vykreslovací informace nejprve rozdělit a text zpracovávat po jednotlivých znacích. Ke
každému znaku je vypočítána jeho BaseLine, jejíž pozice na stránce tvoří primární
kritérium pro rozhodování, zda zpracovávaný znak náleží stejnému slovu nebo odstavci,
či nikoliv.
Dělení textu na jednotlivé znaky má ještě jeden důvod související přímo se Sbírkou
[1]. Starší částky z devadesátých let totiž k vykreslování používají fonty, které
neobsahují české znaky s diakritikou. Aby se dosáhlo zmíněného vizuálního efektu,
vykreslují se ve skutečnosti dva různé znaky – základní písmeno a jeho znaménko, které
je v metrickém prostoru napozicované nad původní znak. Například pro zobrazení
písmene „č“ dokumenty vykreslují nejprve „c“ a hned poté „ˇ“ s odpovídajícími
souřadnicemi pro jeho umístění.
Proces vykreslování textu názorně popisuje obrázek 13, který zobrazuje
rozhodovací strom související s umístěním právě zpracovaného znaku. Při určování,
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zda-li je znak součástí předešlého odstavce, řádku nebo slova, algoritmus porovnává
vlastnosti BaseLine (tedy pozice na stránce) aktuálně zpracovávaného znaku
s předcházejícím.

Je aktuální znak diakritické
znaménko?

ANO

Připoj znak k
předešlému

NE

Poslední a aktuální znak
na stejném řádku

ANO

Horizontální vzdálenost
je menší než mezera
mezi slovy

ANO

Připoj znak k předešlému
slovu

NE

Horizontální vzdálenost
je větší než mezera mezi
slovy

NE

Rozdíl vertikálních
vzdálenosti větší než
výška řádku

ANO

NE

NE

ANO

Připoj mezeru a založ nové
slovo

Založ nový řádek v rámci
odstavce a nové slovo

Založ nový odstavec nové
slovo

Založ nový řádek v rámci
odstavce a nové slovo

OBRÁZEK 13 – PROCES VYKRESLOVÁNÍ TEXTU

5.6 Adaptéry
V rámci modularity a rozšiřitelnosti aplikace a plurality typů právních předpisů
obsažených ve Sbírce zákonů ČR musí aplikace poskytnout prostředek, jak jednotně
pracovat se všemi typy předpisů a zároveň rozlišovat jejich konkrétní charakteristiky.
Takovým prostředkem je rozhraní iAdapter. Toto rozhraní implementuje pět hlavních
vlastností charakteristických pro všechny předpisy:
1) string Typ – slovní označení předpisu, např. „Zákon“ nebo „Ústavní zákon“
2) int HlavniSekce – ID primární sekce pro daný předpis. Pro zákon je to ID
odpovídající paragrafu (Sekce.PARAGRAF), pro ústavní zákon nebo novelu
pak ID odpovídající článku (Sekce.CLANEK)
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3) RegEx NazevRegex – regulérní výraz pro identifikaci daného předpisu
z obsahu částky, např. všechny zákony začínají slovem „Zákon“, zatímco
ústavní zákony začínají slovy „Ústavní zákon“, nebo v případě Ústavy ČR
slovy „Ústava České republiky“
4) RegEx UvodRegex – regulérní výraz pro identifikaci uvozovací klauzule
předpisu, po které bezprostředně následuje text předpisu, pro zákony nebo
ústavní zákony je to například výraz „Parlament se usnesl na tomto zákoně
České republiky:“
5) RegEx ZaverRegex – regulérní výraz pro identifikaci konce obsahu právního
předpisu, např. v případě zákona nebo ústavního zákona jde o podpisy
nejvyšších ústavních činitelů
Adaptéry pro jednotlivé právní předpisy najdou své využití ve všech vrstvách
aplikace, od extrakce textu předpisů z částek Sbírky zákonů až po uživatelské dotazování
v rámci katalogu předpisů.
Práce implementuje tři typy adaptérů, a to Zakon, UstavniZakon a NeznamyPredpis.
Každému zpracovávanému předpisu je přiřazen jeden z těchto adaptérů, do kategorie
NeznamyPredpis spadají veškeré předpisy, které nejsou zákony nebo ústavní zákony.

5.7 Částky a předpisy
Částky a předpisy patří mezi základní datové entity celé práce, zároveň představují
nejvyšší vrstvu abstrakce aplikačních dat. Tyto entity jsou reprezentovány strukturami
Castka a Predpis.

5.7.1 Castka
Třída Castka poskytuje komplexní balík metod pro práci se stejnopisy Sbírky
zákonů. Obsahuje především základní informace, adresářové a souborové informace,
textový obsah a seznam předpisů.
Třída provádí kompletní obsluhu částek, která má několik úrovní. V první řadě
částka poskytuje informace o adresářové struktuře, respektive o cestě ke koncovému
adresáři částky a o jednotlivých souborech, ve kterých jsou uloženy příslušné informace.
Třída se stará o práci s původním PDF souborem, o extrahování informací z něj (metoda
NactiPdf) a především pak o analýzu obsahu stejnopisu (metoda NactiObsah) spočívající
v identifikaci čísel a názvů předpisů v textu obsažených.
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Třída se dále stará o perzistenci a cache těchto vygenerovaných informací
v podobě jejich ukládání ve formátu XML (viz příloha C2) do souborového systému
(metody UlozInfo a NactiInfo).
V neposlední řadě třída zpřístupňuje seznam všech obsažených předpisů.

5.7.2 Predpis
Třída Predpis poskytuje (podobně jako třída Castka) komplexní balík metod pro
práci s jednotlivými právními předpisy. Obsahuje především základní informace,
adresářové a souborové informace, strukturovaný obsah předpisu, seznam změn
a novelizací.
Kromě základních infromací jako číslo předpisu, číslo částky, název, datum vydání,
atd., každému předpisu náleží ještě adaptér (iAdapter), který determinuje, jakým
způsobem se s předpisem nakládá. Tyto informace jsou perzistentně uloženy v podobě
XML (viz příloha C3) a o jejich obsluhu se starají metody UlozInfo a NactiInfo.
Pro každý předpis existuje seznam změn – tj. seznam předpisů, které zpracovávaný
předpis novelizuje. Tyto změny jsou neměnné a jejich perzistenci zajišťují metody
UlozZmeny a NactiZmeny.
Právní řád rovněž obsahu seznam novelizací, které daný předpis upravují. Tento
seznam se s postupem času s přibývajícími novelizacemi zvětšuje, a proto kromě metod
UlozNovely a NactiNovely Predpis implementuje ještě metodu PridejNovelu, která
příslušný seznam doplňuje.

5.8 Extraktor
Aby bylo možné předpisy interpretovat Interpretem, jehož algoritmus je popsaný
v návrhu řešení, je třeba nejprve obsah předpisu extrahovat z příslušné částky a náležitě
jej předpřipravit. O to se stará třída Extraktor.
Třída získá na vstupu označení předpisu, částky a především hrubá data
extrahovaná z PDF ve formě StructuredDocument. Tato data přesně odpovídají
původnímu PDF dokumentu, skládají se ze stránek, ty se dále skládají z odstavců nebo
čar, jejichž pozice na stránce je specifikována vlastností BoundingBox, tedy
ohraničujícím rámečkem. Extraktor pak ve dvou krocích provede následující úkony: na
základě hlavičky identifikuje strany PDF dokumentu, na nichž se nachází extrahovaný
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předpis, a ve správném pořadí postaví lineární seznam odstavců pro další zpracování
třídou Interpret.

5.8.1 Identifikace textu předpisu v rámci částky
Prvním krokem extrakce textu předpisu z konkrétního PDF souboru je identifikace
stránek, které předpis obsahují. V tomto kroku vznikne z původní struktury
StructuredDocument nová struktura téhož typu, která ovšem obsahuje pouze text
hledaného předpisu a nikoliv informace o částce nebo ostatní předpisy.
Na základě teorie popsané v předchozích kapitolách platí, že každá stránka Sbírky
zákonů ČR začíná hlavičkou, která kromě jiného obsahuje i označení (číslo a ročník)
předpisu, který se na stránce nachází. Extraktor využije této vlastnosti stejnopisů tak,
projde všechny stránky, zkontroluje jejich hlavičku, a pokud se označení shoduje
s hledaným předpisem, pak obsah stránky přiřadí jako novou stránku do výstupní
struktury StructuredDocument.
Pro výše zmíněné pravidlo existuje jedna výjimka. V raných verzích Sbírky se občas
objevuje začátek textu právního předpisu hned na první stránce souboru PDF pod
obsahem částky. Program tak musí nejprve načíst všechny elementy, které následují za
obsahem na první straně, a ty pak přiřadit do výstupní struktury, pokud hledaný právní
předpis je prvním předpisem v částce.

5.8.2 Zpracování dvousloupcové sazby sbírky
Předchozí kapitoly vysvětlily, že text ve Sbírce zákonů ČR je vysázen ve dvou
sloupcích. Každý sloupec má tedy pro interpretaci právního předpisu stejný význam,
jako nová strana – může v něm pokračovat text nějaké sekce, apod. V tomto kroku
vznikne ze struktury StructuredDocument vygenerované v prvním kroku extrakce
struktura nová, ve které budou jednotlivé stránky dokumentu odpovídat reálným
sloupcům. Ve Sbírce se vyskytují tři typy sloupců – levý sloupec, pravý sloupec
a prostřední sloupec. Poslední zmíněný obsahuje především úvod a závěr zákona
a poznámky pod čarou, právně závazný text předpisu je obsažen v dvousloupcové sazbě.
Pro rozřazení prvků na stránce do jednotlivých sloupců je nutné je nejprve seřadit,
a to primárně podle vzdálenosti od horního okraje stránky a sekundárně podle
vzdálenosti od levého okraje stránky. Takto seřazené elementy se pak rozřadí do
sloupců následujícím algoritmem:
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1) frontaLevy,

frontaPravy,

frontaStred

–

slouží

jako

zásobníky

pro

zpracovávané objekty, na počátku jsou prázdné
2) Všem objektům se přiřadí příznaky Blok.Levy, Blok.Pravy a Blok.Stred na
základě jejich metrického uspořádání na stránce – pro tento výpočet se
použije BoundingBox stránky a jednotlivých objektů. Objektu se přiřadí
příznak Blok.Stred jedině, pokud kryje střed, ostatní dva příznaky se přiřadí,
pokud se celý objekt nachází vlevo nebo vpravo od pomyslné středové osy.
3) Pro každý objekt proveď:
a. Pokud má objekt příznak Blok.Stred, přidej objekt do frontaStred.
Pokud navíc fronty frontaLevy nebo frontaPravy nejsou prázdné, pak
na výstupu založ novou stránku, objekty z fronty do ní zkopíruj
a frontu vyprázdni.
b. Pokud má objekt příznak Blok.Levy nebo Blok.Pravy, přidej objekt do
odpovídající fronty. Pokud navíc fronta frontaStred není prázdná,
pak na výstupu založ novou stránku, objekty z fronty do ní zkopíruj
a frontu vyprázdni.
4) Pro všechny neprázdné fronty na výstupu založ novou stránku, objekty
z fronty do ní zkopíruj a frontu vyprázdni.
Výstupem algoritmu je struktura StructuredDocument, ve které stránky představují
reálné sloupce a navíc obsahují příznak, zda se jedná o levý, pravý nebo středový
sloupec.

5.9 Členění předpisu – Sekce
Jak již bylo vysvětleno v teoretické části této práce, právní předpisy jsou
hierarchicky uspořádané do stromové struktury. Každý uzel v tomto stromě tvoří Sekci,
což je objekt, který má jednoho rodiče, libovolné množství potomků, nese informace
o svém typu, označení a textovém obsahu. Aplikace implementuje následující sekce:
1) Preambule
Uvozuje Ústavu ČR
2) Část, Hlava, Díl, Oddíl, Pododdíl
Zajišťují logické členění zákonů
3) Článek, Paragraf
Představují základní právní jednotky
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4) Odstavec, Písmeno, Bod
Obstarávají logické dělení paragrafů a článků
5) Poznámka
Obsahuje poznámku pod čarou
6) Text
Obsahuje prostý text
7) Zásobník
Slouží pouze jako kontejner pro další sekce
Každá sekce je implementovaná jako vlastní třída, která rozšiřuje rozhraní
Sekce.ISekce. Každý typ obsahuje také regulérní výraz, pomocí kterého lze při zkoumání
libovolného textového řetězce jednoznačně rozhodnout, o jakou sekci se jedná. Množina
všech možných výsledků je totiž disjunktní.
Každé sekci dále náleží následující vlastnosti:
1) String Oznaceni – obsahuje textové označení sekce, např. „§ 7“
2) String Cislo – obsahuje číslo sekce, např. pro „§ 7“ obsahuje „7“
3) String Nadpis – nepovinná položka
4) String UvodniUstanoveni – text na začátku sekce
5) String ZaverecneUstanoveni – text na konci sekce
6) String PosledniZmena – označení poslední novelizace sekce (číslo předpisu)
7) Sekce[] Subsekce – seznam potomků
8) Sekce[] Poznamky – seznam poznámek pod čarou
Tato strukturovaná data je třeba zároveň ukládat do souboru, proto Sekce
obsahuje procedury pro převod vlastní struktury do XML a naopak načtení dat z XML,
stejně tak jako procedury pro ukládání a čtení dat do a ze souborů XML.

5.10 Interpret
Hlavním úkolem třídy Interpret je provést interpretaci vstupního právního
předpisu, tedy jeho převod ze struktury StructuredDocument získané pomocí Extraktoru
do stromovité struktury Sekcí ve smyslu struktury Text.
Algoritmus modulu Interpret je uveden v části návrhu řešení. Návrh také zmiňuje
strukturu strom sukcesí, která specifikuje, které sekce se mohou vyskytovat jako potomci
jiných sekcí. Konkrétní pravidla pro tyto sukcese vypadají následovně:
1) Preambule: Část, Hlava, Článek, Paragraf
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2) Část: Hlava, Nadpis, Článek, Paragraf
3) Hlava: Díl, Nadpis, Článek, Paragraf
4) Díl: Oddíl, Nadpis, Článek, Paragraf
5) Oddíl: Pododdíl, Nadpis, Článek, Paragraf
6) Pododdíl: Nadpis, Článek, Paragraf
7) Článek: Odstavec, Písmeno, Bod
8) Paragraf: Odstavec, Písmeno, Bod
9) Odstavec: Písmeno, Bod
10)Písmeno: Bod
11)Bod: žádní potomci
12)Poznámka: žádní potomci
Na základě těchto pravidel pak může automat v průběhu výpočtu rozhodovat, zda
je zpracovávaná sekce potomkem sekce předchozí, nebo zda se jedná o novou sekci na
stejné nebo vyšší úrovni. Pokud například automat zpracovává sekci Paragraf, po které
následuje sekce Bod, pak tento Bod automaticky zařadí jako potomka sekce Paragraf.
Pokud ale zpracovává sekci Hlava, před kterou následovala sekce Odstavec, pak je jasné,
že se musí v rámci stromu sukcesí ukazatel přesunout o několik úrovní výš. Tato
funkcionalita je implementována pomocí metod GetIdSekce a ShodaSukcese.
Po provedení algoritmu interpretace zbývá provést poslední úpravu textu
předpisu, a to spojit řádky jednotlivých odstavců. Pokud se navíc na některém řádku
vyskytne přes pomlčku rozdělené slovo, pak je třeba tuto pomlčku odstranit a části slova
spojit. Spojování řádků obstarává metoda SpojRadky.
Výsledkem algoritmu třídy Interpret je struktura Text, která obsahuje úvod, obsah
a závěr právního předpisu, obsah pak představuje logicky uspořádaný strom sekcí, které
odpovídají členění právního předpisu.

5.11 Novelizator
Třída Novelizator implementuje algoritmus pro novelizaci právních předpisů
popsaných v návrhu řešení. Jeho stěžejním úkolem je subsumovat znění konkrétních
novelizačních pravidel pod jednu z masek operací obsažených v příloze B této práce. Po
nalezení odpovídající masky pak třída provede novelizační proceduru asociovanou
s daným pravidlem a změní tak původní znění novelizovaného předpisu.
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Třída dostane na vstupu strukturu Text s původním zněním předpisu a strukturu
Text se zněním jeho novelizace. Následně postaví novou strukturu Text, která obsahuje
úplné znění, tj. znění původního předpisu obohacené o údaje z novely.

5.11.1

Příprava vstupních dat

Aby bylo možné asociovat novelizační pravidla pod jednotlivé masky, je nejprve
nutné z jejich textového vyjádření odebrat redundantní nebo nepotřebné informace.
O to se stará metoda PripravData, která dostane na vstupu řetězec a vrátí
optimalizovaný seznam řetězců, který představuje jednotlivé stavební bloky (tj. slova)
původního ustanovení.
Metoda musí zaprvé vyřešit problém s citacemi, které musí být zpracovávány
separovaně, protože mají v rámci novelizačního pravidla pouze sémantický, nikoliv
obsahový význam. Proto je třeba nejprve vyhledat všechny citace – tj. úseky slov
uvozené dvojitými uvozovkami – a nahradit v nich mezeru zástupným znakem „_“
(podtržítko). Takto upravené citace si zachovají svoji formu, i když se následně text
novelizačního pravidla rozdělí na jednotlivá slova. Obsluhu citací poskytují metody
SbalCitace a RozbalCitace.
Metoda PripravData z pravidel dále odebere:
1) Tečku nebo dvojtečku na konci ustanovení
2) Čárku nebo spojku „a“ mezi dvěma větami
3) Redundantní informace typu „včetně nadpisu“, „včetně poznámky pod
čarou“, apod.
Takto zpracovaná data se již dají porovnávat s definovanými maskami jednotlivých
novelizačních pravidel.

5.11.2

Postavení novelizačního stromu

Porovnávat ustanovení novelizačního pravidla s každou maskou zvlášť by bylo
strojově velmi neefektivní, proto je třeba proces implementovat jako jednosměrný
průchod stromovým grafem. Docílí se toho tak, že vezmeme všechny masky a postavíme
z nich prefixový strom (jako separátor poslouží mezera). Některé masky mohou do
stromu přidat více různých cest, pokud obsahují nepovinné prvky (začínají znakem „?“).
Strom po zpracování obsahuje všechny možné cesty s těmito prvky i bez nich. Na konci
každé cesty leží odkaz na celou konkrétní masku, respektive odpovídající novelizační
operaci.
49

5.11.3

Průchod novelizačním stromem

Průchod novelizačním stromem zajišťuje nedeterministický konečný automat.
Počáteční stav odpovídá kořenovému uzlu. Novelizační pravidlo je předpřipravené výše
zmíněnou metodou a rozdělené na jednotlivá slova. Algoritmus následně probíhá tak, že
program porovná seznam všech možných dílčích hran vedoucích z aktuálního uzlu
s prvním slovem nebo slovy novelizačního pravidla. Tyto hrany mohou být typu
Ukazatel, Cesta, Slovo, Citace nebo RegulérníVýraz. Pro první dva zkoumané elementy
platí, že musí nahlédnout i na následující slova, protože například výraz „čl. 5“ jsou dvě
slova, ale představují pouze jeden Ukazatel. Program dále vybere akceptovatelné hrany,
které prošly porovnáním, a nedeterministicky se přesune do následujících stavů
automatu, ve kterých se zpracovává stejným způsobem zbytek novelizačního pravidla.
Po přečtení celého pravidla se automat nachází právě v jednom koncovém stavu
(teoreticky stavů může být více, avšak vzhledem ke korektnosti novelizačních masek
k tomu nikdy nemůže dojít), kterému odpovídá konkrétní novelizační operace.

5.11.4

Aplikace novelizačních operací

Novelizační operace jsou vnitřní třídy v rámci Novelizatoru, které implementují
rozhraní IOperace. Tyto operace obsahují metodu Invoke, která má jako parametry
původní znění předpisu, znění novelizačního bodu a seznam parametrů, který
představuje kolekci výrazů, u kterých byla nalezena shoda při porovnání s novelizačním
prefixovým stromem, například pro element masky „<ukazatel>“ bude parametr
obsahovat strukturu Ukazatel odpovídající výrazu „§ 99“. Každá implementovaná
operace pak na základě parametrů provede konkrétní změny v původním znění
novelizovaného předpisu a navíc přidá do měněné sekce atribut posledniZmena, který
obsahuje ID novelizace, tedy číslo a ročník novely zákona. V původním předpisu bude
díky tomu patrné, jaké sekce byly změněny a jakými novelami.
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6 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE
Aplikace Úplné znění zákonů poskytuje uživateli rozhraní v podobě jednoduchých
příkazů psaných přímo do konzole.

OBRÁZEK 14 - NÁHLED OKNA PROGRAMU

6.1 Abecední seznam příkazů


aktualizace

%ROK%

Zahájí aktualizaci Sbírky zákonů s omezením mezi lety 1993 a %ROK%. Částky
budou staženy a naimportovány do adresáře Sbirka/castky.


konec
Ukončí program.



indexujCastku %ČÍSLO%/%ROČNÍK%
Vezme PDF konkrétní importované částky a vytvoří k němu index, tzn. zjistí, co
je obsahem dané částky.



indexujVse
Vytvoří index ke všem přidaným částkám v adresáři Sbírka, které ještě nebyly
zaindexovány.
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nastavAdresar %ADRESÁŘ%
Nastaví pracovní adresář, v případě potřeby jej vytvoří spolu se strukturou
podadresářů. Zadaná cesta nesmí obsahovat mezery.



pomoc
Zobrazí nápovědu k programu.



pridejVstup
Vezme všechny PDF soubory z adresáře Vstup a začlení je systematicky do
adresáře Sbirka.



smazIndex
Smaže celý index, kromě stažených souborů PDF.



smazNepotrebneCastky
Smaže z indexu i ze souborového systému všechny částky, které neobsahují
zákony nebo ústavní zákony.



vypisPredpis text %ČÍSLO%/%ROČNÍK%
Vysází kompletní text předpisu do souboru v adresáři Vystup.



vypisPredpis xml %ČÍSLO%/%ROČNÍK%
Vysází zdrojový kód předpisu ve formátu XML do souboru v adresáři Vystup.



zobrazCastku %ČÍSLO%/%ROČNÍK%
Zobrazí informace o dané částce a její obsah (seznam předpisů).



zobrazPredpis %ČÍSLO%/%ROČNÍK%
Zobrazí informace o daném předpisu, seznam jeho novel a seznam změn.

6.2 Konkrétní úkony
6.2.1 Aktualizace katalogu
Aktualizace katalogu lze dosáhnout použitím následujících příkazů:
aktualizace 2013
smazNepotrebneCastky
indexujVse

Druhý příkaz není nutné uvádět, na výsledný index nebude mít žádný vliv, protože
smaže jenom částky, které obsahují pouze jiné předpisy než zákony a ústavní zákony,
které aplikace neindexuje.
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OBRÁZEK 15 - AKTUALIZACE KATALOGU

6.2.2 Zobrazení obsahu částky
Seznam předpisů konkrétní částky získáme příkazem zobrazCastku.

OBRÁZEK 16 - ZOBRAZENÍ OBSAHU ČÁSTKY
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6.2.3 Vysázení úplného znění zákona
Zákon vysázíme do textové podoby příkazem vypisPredpis text. Pokud byl předpis
alespoň jednou novelizován, pak se program dotáže na konkrétní znění, které se má
zpracovat.

OBRÁZEK 17 - VYSÁZENÍ PŘEDPISU DO TEXTOVÉHO SOUBORU

Následující obrázek demonstruje část výsledku příkazu provedeného na
předchozím obrázku.

OBRÁZEK 18 - UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ ÚSTAVY ČR
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7 ANOMÁLIE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČR
Vedlejším cílem tohoto projektu bylo experimentálně ověřit, s jakou přesností
(a zda vůbec) se dají právní předpisy strojově a deterministicky zpracovávat, aniž by
program porozuměl významu jejich textu. Pro splnění tohoto cíle byly zmapovány
a prozkoumány všechny zákony a ústavní zákony vydané od počátku roku 1993,
konkrétně více než 700 částek obsahujících bezmála 3000 zákonů. Práce jasně ukázala,
že téměř pro každé právní pravidlo existují výjimky, avšak oproti očekávání jich není zas
tak mnoho.

7.1 Lexikální výjimky
Slovní analýza právních předpisů odhalila dlouhý seznam unikátních lexikálních
jevů, které se vyskytují napříč Sbírkou zákonů. Tyto výjimky se dají rozdělit na dvě
kategorie – nechtěné a záměrné.
Mezi nechtěné výjimky patří tiskové chyby, které však mohou mít pro strojové
zpracování leckdy fatální následky. Dobým příkladem je zákon č. 383/2008 obsažený ve
sbírce 124/2008, v němž název jedné jeho části zní „ČÁST ČVRTÁ“. Sice absentuje pouze
„T“, avšak i taková chyba zabrání korektnímu zpracování. Sbírka zákonů obsahuje
podobných tiskových chyb celou řadu, proto čas od času Ministerstvo vnitra ČR vydává
ve Sbírce ex post také tzv. „sdělení o opravě tiskových chyb“.
Druhá kategorie záměrných výjimek je neméně obsáhlá. Jde především o jevy,
které jsou v rozporu s [2]. Zákon č. 26/1993 (částka 8/1993) například obsahuje
ustanovení „HLAVA TŘETÍ A“ – zřejmě jde o sekci typu „HLAVA“, která je umístěna mezi
sekcemi „HLAVA TŘETÍ“ a „HLAVA ČTVRTÁ“, avšak toto označení je zcela
bezprecedentní a nikde jinde v právním řádu ČR se nevyskytuje. Mezi další
nepravidelnosti patří například označení „ČÁST DVACÁTÁPRVNÍ“ versus „ČÁST
DVACÁTÁ PRVNÍ“; jednou se dokonce vyskytlo i označení „ČÁST PRVÁ“, které rovněž
žádné další částky vydané po roce 1993 neobsahují.
Do druhé kategorie „záměrných“ chyb zároveň spadá v souladu s očekáváním
i řada novelizačních pravidel, které se odchylují od požadavků popsaných v [2]. Většina
z nich jsou „jednobodová pravidla“, která obskurně popisují malou změnu konkrétního
předpisu v rámci jedné dlouhé věty, v extrémních případech v rámci jedné věty provádí
změn několik. Takto formulovaná pravidla jsou strojově prakticky neidentifikovatelná.
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7.2 Technické výjimky
V průběhu analýzy Sbírky byly objeveny technické anomálie různého charakteru.
Řada z nich je zmíněna v různých částech této práce a byla vyřešena, některé však obejít
nelze; všechny se týkají stejnopisů Sbírky zákonů, respektive jejich PDF souborů.
Mezi vyřešené zvláštnosti patří například většina problémů souvisejících
s nedodržením specifikace PDF, konkrétně užití nestandardního kódování, fontu, apod.
Tyto problémy byly ošetřeny v kódu programu a jsou detailně popsány zejména v sekci
implementace. Z nejpodivnějších anomálií je třeba vyzdvihnout zejména font, kdy
jednotlivé znaky byly kódované pořadím výskytu od počátku souboru, v němž navíc
znaku „e“ připadl kód 32, který dle ASCII tabulky zastupuje mezeru. V kombinaci s PDF
parametry character-spacing a zejména word-spacing, který nastavuje mezeru mezi
slovy (avšak ve skutečnosti nastavuje šířku znaku 32) tak PDF parser zobrazoval
vskutku bizarní výsledky.
Neřešitelné výjimky představovaly například částka 120/1999, jejíž PDF soubor
má přes 1 GB, částka 78/2013, jejíž PDF v aplikaci Sbírka zákonů neexistuje, nebo
několik částek z roku 1998, které jsou zakódované a jejich zdrojový kód tak nelze
jednoduše rozluštit.
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8 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat systém pro korektní extrakci
a interpretaci textu právních předpisů ze Sbírky zákonů ČR a automatické kompilování
jejich úplného znění po aplikaci novel. Předložený návrh a implementace systému
dosáhly nejen tohoto cíle, ale zároveň poskytly nástroje pro manipulaci s lokální
databází zákonů a její aktualizaci, pro sazbu obsahu zpracovaných předpisů do formátu
prostého textu nebo pro vizualizaci změn předpisů v rámci aplikování novel.
Největším úskalím vypracování celého projektu byla bezpochyby absence zdroje
právních předpisů ČR v rozumné a technicky zpracovatelné formě. Extrakce textových
informací z PDF dokumentů umístěných ve Sbírce zákonů se ukázala jako velmi
problematická především kvůli jejich nekonzistenci s oficiální PDF referencí. V rámci
projektu tedy musel být vytvořen pokročilý nástroj pro čtení textu z PDF, který si poradí
i s různým nestandardním kódováním textu a správnou interpretací znaků s diakritikou.
Kromě samotného dekódování jednotlivých znaků bylo třeba pomocí metrických
operací vypočítat jejich přesnou pozici v rámci dokumentu a korektně je sdružit do slov
a odstavců, aby se výsledný text dal později sémanticky interpretovat.
Celý program byl navržen tak, aby poskytoval kompletní platformu pro práci
s právními předpisy ČR a s ohledem na jeho snadnou rozšiřitelnost. Implementovaná
verze například zahrnuje adaptéry pro zpracování zákonů a ústavních zákonů, ale
snadno by se dala doplnit přidáním podpory pro nařízení Vlády, ministerské vyhlášky
a ostatní podzákonné právní předpisy, které mají podobnou strukturu jako zákony.
Systém se dá také snadno rozšířit o budoucí nebo stávající chybějící novelizační
pravidla. Znovupoužitelný je také extraktor textu z PDF, který tvoří autonomní jednotku
a lze jej tak bez jakýchkoliv úprav využít v dalších projektech.
Bakalářská práce Úplné znění zákonů ČR podrobně představila a analyzovala
všechny základní koncepty pro strojové zpracování právních předpisů a jasně ukázala,
že lze automaticky a s vysokou přesností zpracovávat i tak nedeterministický a neurčitý
systém, jakým je právní řád.
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10 PŘÍLOHY
10.1 Příloha A – přehled operátorů třídy ContentReader
Operátor
q
Q
BT
ET
Tc
Tw
Tz
TL
Tf
Tr
Ts
Td
TD
Tm
T*
Tj
'
"
TJ
rg
re

Třída
PushGraphicsState
PopGraphicsState
BeginTextObject
EndTextObject
SetCharacterSpacing
SetWordSpacing
SetHorizontalScaling
SetTextLeading
SetTextFont
SetTextRenderingMode
SetTextRise
MoveToNextLineAndOffset
MoveToNextLineAndOffsetAndLeading
SetTextMatrix
MoveToNextLine
ShowTextString
MoveToNextLineAndShowTextString
MoveToNextLineAndShowTextStringWithSpacing
ShowTextStrings
SetColorRGB
ShowRectangle
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10.2 Příloha B – přehled novelizačních pravidel
Označení

Maska

Prejmenovani

Dosavadní <cesta> se <označuj(e|í)> jako <ukazatel>

NahrazeniA

?V <cesta> <zn(í|ějí)>

NahrazeniB

V <cesta> se <ukazatel:veta> <nahrazuj(e|í)> <vět(ou|ami)> <citace>

NahrazeniC

DoplneniA

DoplneniB
DoplneniC

V <cesta> ?v ?<cesta> se <slovo> <citace> <nahrazuj(e|í)> <slovem>
<citace>
Za <cesta> se <vklád(á|ají)> <nov(ý|á|é)> <ukazatel> <kter(ý|é|á)>
<zn(í|ějí)>
V <cesta> se za <ukazatel> <vklád(á|ají)> <nov(ý|á|é)> <ukazatel>
<kter(ý|á|é)> <zn(í|ějí)>
V <cesta> se <doplňuj(e|í)> ?nový <ukazatel> <kter(ý|é|á)> <zn(í|ějí)>
V <cesta> se na konci <ukazatel> tečka nahrazuje

DoplneniD

<čárkou|středníkem|slovem> ?<citace> <doplňuj(e|í)> se <ukazatel>
<kter(ý|é|á)> <zn(í|ějí)>

DoplneniD2
DoplneniE

DoplneniF

V <cesta> se tečka na konci nahrazuje <čárkou|středníkem|slovem>
?<citace> <doplňuj(e|í)> se <ukazatel> <kter(ý|é|á)> <zn(í|ějí)>
V <cesta> se na konci <ukazatel> tečka zrušuje

<doplňuj(e|í)> se <ukazatel> <kter(ý|é|á)> <zn(í|ějí)>
V <cesta> se dosavadní text označuje jako <ukazatel> <doplňuj(e|í)> se
<ukazatel> <kter(ý|á|é)> <zn(í|ějí)>

DoplneniG

V <cesta> se na začátek ?<ukazatel> <vklád(á|ají)> <slovo> <citace>

DoplneniH

V <cesta> se za <slovo> <citace> <vklád(á|ají)> <slovo> <citace>

DoplneniI

V <cesta> se za <ukazatel:veta> <vklád(á|ají)> <vět(a|y)> <citace>

DoplneniJ

Na konci ?<textu> <cesta> se <doplňuj(e|í)> <slovo> <citace>

DoplneniK

DoplneniL

V <cesta> se na konci ?<textu> <ukazatel> se <doplňuj(e|í)> <slovo>
<citace>
V <cesta> ?v ?části <ukazatel:veta> ?<před|za> ?středníkem se za
<slovo> <citace> <vkládá|vkládají|doplňuje|doplňují> <slovo> <citace>

ZruseniA

<cesta> se <vypouští|zrušuje|zrušují>

ZruseniB

V <cesta> se <ukazatel> se <zrušuj(e|í)>

ZruseniC

ZruseniD

V <cesta> se <ukazatel> se <zrušuj(e|í)> a zároveň se zrušuje označení
<ukazatel>
V <cesta> se na konci <ukazatel> <čárka|středník> nahrazuje tečkou a
<ukazatel> se <zrušuj(e|í)>

ZruseniE

V <cesta> se <ukazatel:veta> <zrušuj(e|í)>

ZruseniF

V <cesta> se <slov(o|a)> <citace> <zrušuj(e|í)>
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10.3 Příloha C – Schema použitých XML souborů
10.3.1

Příloha C1 – StructuredDocument

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="document">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="page" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:element name="line">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute type="xs:string" name="box" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="paragraph">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute type="xs:string" name="box" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute type="xs:string" name="box" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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10.3.2

Příloha C2 – Částka

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="castka">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:short" name="cislo"/>
<xs:element type="xs:short" name="rocnik"/>
<xs:element type="xs:string" name="datum"/>
<xs:element name="predpisy">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="predpis" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="typ"/>
<xs:element type="xs:short" name="cislo"/>
<xs:element type="xs:string" name="nazev"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

10.3.3

Příloha C3 – Předpis

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="predpis">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="typ"/>
<xs:element type="xs:byte" name="cislo"/>
<xs:element type="xs:byte" name="castka"/>
<xs:element type="xs:short" name="rocnik"/>
<xs:element type="xs:string" name="nazev"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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10.3.4

Příloha C4 – Seznam změn předpisu

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="zmeny">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="zmena" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

10.3.5

Příloha C5 – Seznam novelizací předpisu

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="novelizace">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="novela" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:short" name="cislo"/>
<xs:element type="xs:short" name="castka"/>
<xs:element type="xs:short" name="rocnik"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
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10.4 Příloha D – Obsah DVD
Disk DVD, který je přílohou této práce, obsahuje následující položky:
1) Text práce
2) Zdrojový kód programu
3) Spustitelný program
4) Data – kompletní katalog Sbírky zákonů ČR, vygenerované texty a úplná
znění vybraných předpisů
Upozornění! Program vyžaduje pro korektní fungování možnost zápisu do
souborového systému, proto je třeba jej nejprve spolu s daty zkopírovat na pevný disk.
Je-li program spuštěn přímo z DVD, plní pouze funkci prohlížeče katalogu, nelze tedy
provádět změny jako aktualizace dat nebo vypisování textu předpisů.
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