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Úvod 

Cílem této práce je prozkoumat možnosti automatického zpracování soudních 

rozhodnutí v oblasti extrakce informací o účastnících a klasifikace podle výsledků 

a právních oblastí. 

Vyzkoušíme metody založené na strojovém učení i pravidlové metody a porov-

náme jejich výsledky. 

Součástí práce bude nástroj na spouštění a vyhodnocení experimentů a webová 

aplikace, která z textu rozhodnutí podle vybraného scénáře získá informace a 

přehledně je zobrazí uživateli. 

Struktura práce je následující: 

První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky soudního rozhodování, 

popisuje strukturu soudních rozhodnutí a jejich různá specifika. Dále je také 

popsán způsob, jakým se soudní rozhodnutí anonymizují a zveřejňují. 

V druhé kapitole je přehled výzkumu v oblasti zpracování soudních rozhodnutí 

se zaměřením na klasifikaci a extrakci informací o účastnících. 

V třetí kapitole jsou definovány úlohy, kterými se dále budeme zabývat.  

Čtvrtá kapitola popisuje data, která budou použita k trénování a testování.  

V páté kapitole jsou popsány jednotlivé testované metody a jsou prezentovány 

jejich výsledky.  

V šesté kapitole jsou pak získané výsledky vyhodnoceny a porovnány mezi sebou. 
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1 Soudní rozhodnutí 

Soudním rozhodnutím rozumíme dokument obsahující výsledek rozhodovací 

činnosti soudů, kterým se ruší, mění, zakládají nebo vyjasňují práva a povinnosti 

účastníků soudního řízení. V ojedinělých případech soudy publikují také další do-

kumenty, například stanoviska, těmi se ale nebudeme zabývat. 

Rozhodnutí se dělí na několik typů: 

Rozsudky Rozsudek je tzv. rozhodnutí soudu ve věci samé (neboli meri-

torní rozhodnutí). V hlavičce vždy obsahuje klauzuli jménem 

republiky. 

Nálezy Ústav-

ního soudu 

Ústavní nález je rozhodnutí Ústavního soudu ve věci samé, 

tedy v podstatě obdoba rozsudku vydávaná Ústavním sou-

dem. 

Usnesení Usnesení jsou ostatní rozhodnutí soudů, většinou procesní 

povahy (např. odmítnutí žaloby). Na rozdíl od rozsudků ne-

musí obsahovat odůvodnění, jinak je jejich struktura po-

dobná. 

Speciální roz-

hodnutí 

Jednoduché trestní kauzy může soud rozhodnout bez hlav-

ního líčení, vydáním tzv. trestního příkazu, čímž v podstatě 

soud navrhuje žalovanému akceptaci rozhodnutí. Proti to-

muto typu rozhodnutí je možné podat odpor a řízení pak po-

kračuje v klasické formě. 

Podobný je i postup v případech, kdy žalobce nárokuje zapla-

cení peněžité částky. Soud pak může vydat jednoduché roz-

hodnutí ve formě platebního rozkazu. Žaloby o zaplacení je 

dokonce možné podat elektronicky vyplněním formuláře, 

nebo přes webovou službu. Výsledek je pak automaticky ge-

nerovaný elektronický platební rozkaz. Proti platebním roz-

kazům je také možné podat odpor a pokračovat v klasickém 

řízení. 

1.1 Náležitosti soudních rozhodnutí 

Podobu a náležitosti soudních rozhodnutí stanoví hned několik předpisů v závis-

losti na typu soudu, který rozhodnutí vydává, tedy zda se jedná o obecný, správní 

nebo Ústavní soud a zda jde o civilní či trestní věc. 
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Podobu usnesení stanoví § 169 občanského soudního řádu, § 134 trestního řádu, 

§ 55 soudního řádu správního a zákon o ústavním soudu, podobu rozsudků pak 

§ 157 občanského soudního řádu, § 120 trestního řádu a § 54 soudního řádu 

správního. 

Jednotlivé úpravy se nicméně z větší části shodují v tom, že rozhodnutí by měla 

obsahovat tyto části 

 Úvodní část 

o Jménem republiky (jen rozsudky / nálezy Ústavního soudu) 

o Označení soudu 

o Jména a příjmení soudců a přísedících 

o Přesné označení účastníků a jejich zástupců 

o Označení projednávané věci 

 Výrok 

o Znění výroku 

 Odůvodnění (u některých usnesení není odůvodnění povinné) 

o čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal 

o z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (či jiný účastník) 

o které skutečnosti má soud za prokázané a které nikoliv 

o o které důkazy opřel svá skutková zjištění 

o jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil 

o proč neprovedl i další důkazy 

o jaký učinil závěr o skutkovém stavu 

o jak věc posoudil po právní stránce 

 Poučení 

o poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek a o lhůtě a 

místu k jeho podání 

o poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. 

 Datum a podpis 

1.2 Specifika textu 

1.2.1 Dlouhé věty 

Rozhodnutí často obsahují formulace v duchu Cimrmanovského „Při průjezdu 

Starou Boleslaví dostal můj spolujezdec kolega Brukner právě v místech, kde byl na 

prahu románského kostelíka zavražděn svým bratrem Boleslavem roku 929 – 935 

– o tom jsou dosud spory – kníže Václav, žízeň.“, například: 
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Žaloba se žádostí, aby žalovanému byla uložena povinnost na jeho náklady do 

30 dnů od právní moci rozsudku zničit všechny výrobky elektrického pohonu 

dveří, které jsou založeny na principu, kdy rotační pohyb elektrického motoru 

je pomocí šnekové převodovky přes pastorek přenesen na ozubené kolo s na-

montovanými táhly, které převádí rotační pohyb na přímočarý, který se vyu-

žívá pro pohon dveří, které má ve svém držení pod dohledem notáře a zaslat 

právnímu zástupci žalobce notářský zápis o této skutečnosti do 5 dnů od zni-

čení, se zamítá. 

Často také věty obsahují odrážky, citace vyjádření, apod: 

I. Žaloba s žádostí,  

            -    aby žalované byla uložena povinnost do 30 dnů od právní moci roz-

sudku doručit žalobkyni písemný dopis, jí podepsaný pod jeho textem a obsa-

hující omluvu ve znění: „(kompletní znění dopisu – rozsah A4)“,  

             -    a aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni na přimě-

řeném zadostiučinění částku 500.000,- Kč,   

             s e    z a m í t á. 

1.2.2 Slova prokládaná mezerami 

Důležitá slova jsou často zvýrazněna prokládáním: soud rozhodl t a k t o, žaloba 

s e  z a m í t á. Někdy jsou takto upravena i jména účastníků. 

1.3 Anonymizace 

Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. soudy před zve-

řejněním rozhodnutí anonymizují, čímž se rozumí odstranění jmen a osobních 

údajů fyzických osob a další údajů, které zákon neumožňuje zveřejňovat. Správný 

rozsah stanovuje např. prováděcí instrukce 20/2012-SM nebo § 115 kancelář-

ského řádu Nejvyššího soudu. 

Z instrukce ministra spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č.j. 20/2002-SM: 

U rozhodnutí schválených k zařazení do centrální evidence provede odborný re-

ferent v programu JUDIKATURA jejich anonymizaci a úpravy. Postupuje přitom 

tak, že v záhlaví, výroku a odůvodnění rozhodnutí nahradí uvedená jména a pří-
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jmení (názvy) účastníků řízení a jejich zástupců, svědků, znalců, popřípadě dal-

ších osob, jejich iniciálami, popřípadě jinými vhodnými zkratkami, které zne-

možní ztotožnění těchto osob 

Právně chráněnými osobní údaji disponují pouze fyzické osoby, údaje firem se 

tedy anonymizovat nemusí. Jména právních zástupců některé soudy anonymi-

zují, jiné ne.   

Příklad správně anonymizovaného textu: 

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího 

Zrůsta a soudců JUDr. Miroslavy Follové a Mgr. Andrey Růžové ve věci péče o 

nezletilou N.K., nar. XXXXX, bytem u matky, zast. opatrovníkem Městským 

úřadem Vyškov, dítě matky M.M., nar. XXXXX, bytem XXXXX, a otce B.K., nar. 

XXXXX, bytem XXXXX, o zvýšení výživného, o odvolání otce proti rozsudku 

Okresního soudu ve Vyškově ze dne 21.7.2011, č.j. 5 P 23/2002-159, SV 

151/09, 

Příklad chybně anonymizovaného textu (anonymizovány i údaje, které by měly 

být veřejné). U některých soudů je toto bohužel běžné. 

Krajský soud v HK rozhodl v senátě složeném z předsedy xxx a soudkyň xxx a 

xxx v právní věci žalobce V. a k., a.s., xxx, proti žalovanému N. a.s., xxx, zast. 

JUDr. xxx, advokátem v xxx, o zaplacení 24.514 Kč, k odvolání žalovaného 

proti rozsudku Okresního soudu v N ze dne 23.6.2006, č.j. 4C 30/2005-70, 

Někdy je naopak anonymizace provedena nedůsledně. V tomto případně by asi 

nebylo těžké žalobce dohledat. 

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu slo-

ženém z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudců Aleše Korejtka a JUDr. 

Petry Venclové, Ph.D., v právní věci žalobce: Ing. J. K., bytem S. 2055, P. – Z. P., 

zastoupeného JUDr. Ing. Jiřím Klavíkem  

1.4 Soudy a zveřejňování rozhodnutí 

V této kapitole stručně představíme dělení soudů v České republice, jejich úlohy 

v soudních řízeních a popíšeme, jak zveřejňují texty svých rozhodnutí.1 

                                                        
1 Přehled veřejných databázi soudních rozhodnutí je také v Příloze 4. 
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Soudy poskytují texty rozhodnutí ve dvou režimech, které se zásadně liší právní 

úpravou. Účastníci řízení a jejich právní zástupci mají právo přístupu ke komplet-

ním textům rozhodnutí, a to včetně osobních údajů ostatních účastníků. Veřej-

nosti se pak rozhodnutí poskytují na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobod-

ném přístupu k informacím, podle kterého soudy musí text rozhodnutí žadatelům 

vydat (po odstranění osobních údajů). Soudy také mohou takto upravená rozhod-

nutí zveřejnit a žadatele pak na veřejné zdroje odkázat. 

V zásadě je tedy možné získat rozhodnutí třemi způsoby: 

 Z veřejně dostupných databází judikatury jednotlivých soudů 

 Od soudů na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném pří-

stupu k informacím 

 Od účastníků nebo právních zástupců 

1.4.1 Obecné soudy 

Mezi obecné soudy řadíme soudy okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud. 

 Okresních soudů je v ČR celkem 86, řadí se mezi ně také 10 obvodních 

soudů v Praze a Městský soud v Brně, které se sice jmenují jinak, nicméně 

plní úlohu okresních soudů. 

 Krajských soudů je v ČR celkem 8, patří mezi ně také Městský soud v Praze. 

Některé krajské soudy mají pobočky, které jsou do značné míry nezávislé, 

těch je dohromady 6. 

 Vrchní soudy jsou dva, v Praze a v Olomouci. 

 Nejvyšší soud je v Brně. 

Průběh řízení 

Pokud není stanoveno jinak, začíná řízení u příslušného okresního soudu. Proti 

většině rozhodnutí je možné podat odvolání ke krajskému soudu, který může roz-

hodnutí potvrdit, zrušit, upravit, nebo může věc vrátit zpět k okresnímu soudu. 

Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. 

Nakonec lze podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, který může zrušit jak kon-

krétní rozhodnutí, tak i zákon, na základě kterého bylo vydáno. 
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U vybraných věcí (insolvence, nekalá soutěž, některé trestní věci), jejichž výčet je 

v § 9 o. s. ř., jsou první instancí krajské soudy. Proti rozhodnutí krajských soudů 

v těchto věcech je možné podat odvolání k vrchním soudům, proti rozhodnutí 

vrchních soudů pak opět dovolání k Nevyššímu soudu. 

 

Zveřejňování rozhodnutí 

V roce 2002 byla instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. 20/2002-SM2 zavedena 

povinnost pro okresní, krajské a vrchní soudy zanášet svá rozhodnutí do centrál-

ního systému Judikatura. Od roku 2011 jsou anonymizovaná rozhodnutí z tohoto 

systému dostupná veřejně prostřednictvím aplikace InfoSoud. Velmi trefné zhod-

nocení situace v době spuštění tohoto portálu je v článku Společenské a právní 

základy zveřejňování judikatury a způsoby jeho realizace [1]. 

Současná situace je taková, že okresní soudy navzdory instrukcím rozsudky nee-

vidují vůbec a krajské a vrchní soudy evidují jen zanedbatelnou část. Vzhledem 

k malému množství rozhodnutí zveřejněných na portálu InfoSoud nejde o příliš 

hodnotný zdroj informací. 

Zcela jiná je situace u Nejvyššího soudu, který všechny své rozsudky zveřejňuje 

na adrese www.nsoud.cz. 

                                                        
2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při 

evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudù do systému elektronické evidence soudní 

judikatury (http://ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2002_4.pdf) 

Okresní soud
Krajský soud

(odvolání)

Nevyšší soud

(dovolání)

Ústavní soud
(ústavní stížnost)

Krajský soud
Vrchní soud
(odvolání)

Nevyšší soud

(dovolání)

Ústavní soud
(ústavní stížnost)

http://www.nsoud.cz/
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1.4.2 Správní soudy 

Mezi správní soudy budeme pro účely této práce řadit jednak Nejvyšší správní 

soud v Brně (NSS), ale také správní senáty krajských soudů. Ty mají zcela oddě-

lenou agendu od ostatních senátů a také svá rozhodnutí zveřejňují jinou cestou 

prostřednictvím NSS. 

Průběh řízení 

Správní řízení začínají u správních orgánů. Proti jejich rozhodnutí je možné podat 

žalobu ke krajským soudům, kde se věcí zabývají správní senáty. Proti rozhodnutí 

krajských soudů lze podat tzv. kasační stížnost (obdoba dovolání) k Nejvyššímu 

správnímu soudu. 

 

Zveřejňování rozhodnutí 

NSS zveřejňuje na svém webu všechna svá rozhodnutí a velkou část rozhodnutí 

správních senátů krajských soudů.  

1.4.3 Ústavní soud 

Úlohou Ústavního soudu je garantovat ústavnost právního řádu a zajišťovat 

ochranu fyzických a právnických osob na základě Ústavy České republiky. 

Rozhodnutí Ústavního soudu mají buď formu usnesení, nebo nálezů. 

Veškerá rozhodnutí ústavního soudu jsou zveřejňována v databázi NALUS.3 

1.5 Další možnosti získání soudních rozhodnutí  

1.5.1 Žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Soudy mají podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

povinnost vydat texty svých rozhodnutí, pokud o ně někdo zažádá. Zároveň ale 

musí ochránit osobní údaje účastníků a texty anonymizovat, přičemž práce spo-

jené s anonymizací mohou žadatelům vyúčtovat. Pokud jsou již texty zveřejněny 

                                                        
3 http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 

Správní orgán
Krajský soud

(žaloba)

Nevyšší soud

(kasační stížnost)

Ústavní soud
(ústavní stížnost)
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jiným způsobem, mohou soudy splnit svojí povinnost odkazem na příslušnou da-

tabázi. Zkušenost partnerských kanceláří je taková, že pokud se jedná o jednotlivá 

rozhodnutí, jsou poskytnuty bez poplatku. V případě většího objemu si soudy 

účtují práce v rozsahu 5 min na jeden dokument. Toto se ale může zásadně lišit u 

jednotlivých soudů. 

1.5.2 Data od účastníků a právních zástupců 

Účastníci řízení a jejich právní zástupci mají samozřejmě k dispozici kompletní 

neanonymizované texty rozhodnutí.  

Od roku 2012 probíhá veškerá komunikace mezi advokáty a soudy prostřednic-

tvím informačního systému datových schránek (ISDS), advokáti tedy dokonce 

mají k dispozici veškerá rozhodnutí ve formě elektronicky zpracovatelných PDF.4 

1.6 Užitečné informace v soudních rozhodnutích 

1.6.1 Soud a soudci 

Informace o soudu jsou většinou známé bez potřeby analyzovat text rozhodnutí 

(např. z databáze, odkud text pochází, případně se dají získat z elektronického 

podpisu PDF apod.). Jména konkrétních soudců mohou být užitečná (byť senáty 

jsou do velké míry neměnné, jejich složení soudy uvádí na svých webových strán-

kách a číslo senátu je uvedeno ve spisové značce). 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu 

JUDr. Karla Kondra a soudců Mgr. Ley Pavlovové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve 

věci žalobce Petra Jiráska, narozeného 18.6.1980, bytem Zlín, Prostřední 246, 

zastoupeného JUDr. Tomášem Noskem, advokátem se sídlem Náchod, Pala-

chova 1742, proti žalovanému městu Česká Skalice, se sídlem Městského 

úřadu Česká Skalice, T.G.Masaryka 80, zastoupenému JUDr. Luďkem Jirou-

šem, advokátem se sídlem Trutnov, Komenského 63, o odstranění stavby, k 

odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 

září 2008 č.j. 4C 209/2007-92, t a k t o : 

1.6.2 Jména, role a další údaje účastníků 

Důležitým údajem jsou informace o účastnících řízení. Údaje fyzických osob sice 

bývají většinou anonymizovány (záleží na původu dat), na údaje právnických 

osob a právních zástupců by se ale anonymizace vztahovat neměla.  

                                                        
4 většinou převedených z Microsoft Wordu a opatřených elektronickým podpisem 
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Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu 

JUDr. Karla Kondra a soudců Mgr. Ley Pavlovové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve 

věci žalobce Petra Jiráska, narozeného 18.6.1980, bytem Zlín, Prostřední 246, 

zastoupeného JUDr. Tomášem Noskem, advokátem se sídlem Náchod, Pala-

chova 1742, proti žalovanému městu Česká Skalice, se sídlem Městského 

úřadu Česká Skalice, T.G.Masaryka 80, zastoupenému JUDr. Luďkem Jirou-

šem, advokátem se sídlem Trutnov, Komenského 63, o odstranění stavby, k 

odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 

září 2008 č.j. 4C 209/2007-92, t a k t o : 

1.6.3 Odkazy na judikaturu 

Odkazy na jiná rozhodnutí se v textech vyskytují ve dvou významech, buď se 

jedná o odkaz na rozhodnutí předchozích instancí, nebo o citaci judikatury, tj. dří-

vější rozhodnutí soudů v podobných věcech. 

Odkaz na rozhodnutí předchozích instancí by měl být uveden v úvodní části, vět-

šinou bývá zopakovaný na začátku odůvodnění, kde mohou být také zmíněna dří-

vější rozhodnutí. 

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu 

JUDr. Karla Kondra a soudců Mgr. Ley Pavlovové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve 

věci žalobce Petra Jiráska, narozeného 18.6.1980, bytem Zlín, Prostřední 246, 

zastoupeného JUDr. Tomášem Noskem, advokátem se sídlem Náchod, Pala-

chova 1742, proti žalovanému městu Česká Skalice, se sídlem Městského 

úřadu Česká Skalice, T.G.Masaryka 80, zastoupenému JUDr. Luďkem Jirou-

šem, advokátem se sídlem Trutnov, Komenského 63, o odstranění stavby, k 

odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 

září 2008 č.j. 4C 209/2007-92, t a k t o : 

Odkazy na judikaturu jsou vždy v textu odůvodnění.  

Odvolací soud tak postupoval přesně v intencích dřívějšího kasačního roz-

sudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1940/2012 (zde 

odkazovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na jeho webových 

stránkách www.nsoud.cz). 
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1.6.4 Odkazy na předpisy 

V textech rozhodnutí bývá řada odkazů na legislativu. Některé z nich jsou před-

pisy upravující procesní záležitosti, další odkazují na právní úpravu v oblasti 

sporu.  

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále 

jen o. s. ř., dovolání žalobce odmítl jako nepřípustné. 

1.6.5 Právní označení věci 

Pro vyhledání podobných rozhodnutí je zásadní jejich zařazení podle právní ka-

tegorie. V úvodu rozhodnutí často bývá stručné označení věci, které se dá pro 

tento účel využít.  

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu 

JUDr. Karla Kondra a soudců Mgr. Ley Pavlovové a Mgr. Ing. Borise Nypla ve 

věci žalobce Petra Jiráska, narozeného 18.6.1980, bytem Zlín, Prostřední 246, 

zastoupeného JUDr. Tomášem Noskem, advokátem se sídlem Náchod, Pala-

chova 1742, proti žalovanému městu Česká Skalice, se sídlem Městského 

úřadu Česká Skalice, T.G.Masaryka 80, zastoupenému JUDr. Luďkem Jirou-

šem, advokátem se sídlem Trutnov, Komenského 63, o odstranění stavby, k 

odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 

září 2008 č.j. 4C 209/2007-92, t a k t o : 

Z textu odůvodnění je pak možné vyvodit právní kategorii.  

Žalobce se domáhal ochrany před nekalou soutěží a ochrany osobnosti žalo-

bou, v níž požadoval, aby žalované byla uložena povinnost zaslat žalobci do-

poručený dopis obsahující písemnou omluvu ve znění podle žaloby, zveřejnit 

na vlastní náklady omluvu ve znění podle žaloby, a to v týdeníku Ž. noviny v 

minimálním formátu 1/8 tiskové strany v provedení podle žaloby, a dále po-

skytnout žalobci přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 100.000 Kč. 

1.6.6 Výsledek – obecné rozdělení 

Na velmi hrubé úrovni se dají rozhodnutí rozdělit podle výsledku na vyhověno / 

částečně vyhověno / zamítnuto a další procesní typy, jako odmítnuto apod. 

V případě zamítnutí je většinou formulace jasná. 
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Dovolání žalovaného se zamítá.  

I když tomu tak nemusí být vždy. 

Žaloba se žádostí, aby žalovanému byla uložena povinnost na jeho náklady do 

30 dnů od právní moci rozsudku zničit všechny výrobky elektrického pohonu 

dveří, které jsou založeny na principu, kdy rotační pohyb elektrického motoru 

je pomocí šnekové převodovky přes pastorek přenesen na ozubené kolo s na-

montovanými táhly, které převádí rotační pohyb na přímočarý, který se vyu-

žívá pro pohon dveří, které má ve svém držení pod dohledem notáře a zaslat 

právnímu zástupci žalobce notářský zápis o této skutečnosti do 5 dnů od zni-

čení, se zamítá. 

V případě vyhovění soud potvrzuje nárok žalobce a většinou ukládá žalovanému, 

aby něco vykonal, případně se něčeho zdržel (výjimkou jsou určovací a statusové 

žaloby). 

Žalovaný je povinen vyklidit bytovou jednotku č. 635/11 v budově č.p. 635 na 

pozemku parc. č. 623 v k.ú. Záběhlice a vyklizenou žalobcům předat do 15 dnů 

ode dne zajištění přístřeší.  

1.6.7 Výsledek – parametry 

Kromě takto hrubého členění je možné rozhodnutí analyzovat podrobněji, tedy 

zjistit, co přesně soud žalovanému ukládá – u povinnosti zaplatit je smysluplné 

získat z textu částku a úroky.  

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 10.000,- Kč s úrokem z prodlení 

ve výši 7,75% p. a. od 3. 11. 2010 do zaplacení, do 3 dnů od právní moci roz-

sudku. 

1.6.8 Náhrada nákladů řízení 

Speciálním případem je přiznání nebo nepřiznání náhrady nákladů řízení. Tento 

bod je uvedený ve většině rozhodnutí. 

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům k rukám právního zástupce žalobců 

Mgr. Martina Kašpara, advokáta v Praze 8, Nad Šutkou 1811/12, na náhradě 

nákladů řízení částku 15.068,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto roz-

sudku. 

nebo 
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II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 

1.6.9 Důvody vedoucí k rozhodnutí (argumentace) 

Pro vyhodnocení rozhodnutí soudu jsou pro právníky kromě samotného vý-

sledku důležité taky důvody, které k výsledku vedly, resp. argumentace, kterou 

soud použil. 

Z následujícího textu je například patrná argumentace nepřiměřeností smluvní po-

kuty a rozporu s dobrými mravy. 

Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu 

škody a finanční společnost by v případě vyvinutí činnosti měla nárok na od-

měnu ve výši 5.000 Kč, nikoli na částku 10.000 Kč, je dohodnutá výše pokuty 

10.000 Kč rovnající se více jak dvojnásobku částky 5.000 Kč, kterou mohl 

právní předchůdce získat (pokud by žalovanému byl úvěr poskytnut), zjevně 

nepřiměřená výši skutečné škody a příčí se tak dobrým mravům. 

1.6.10 Vznesené nároky 

V odůvodnění bývají vyjmenovány nároky, kterých se žalobce domáhal. V pří-

padě, že soud vyhoví, bývají obsahově shodné s výrokem. V případě, že soud ža-

lobu zamítne, je většinou potřeba dohledat nároky v textu odůvodnění. 

Některé nároky, podobně jako výroky, mají další parametry – např. požadovanou 

částku. 

Žalobce se domáhal ochrany před nekalou soutěží a ochrany osobnosti žalo-

bou, v níž požadoval, aby žalované byla uložena povinnost zaslat žalobci do-

poručený dopis obsahující písemnou omluvu ve znění podle žaloby, zveřejnit 

na vlastní náklady omluvu ve znění podle žaloby, a to v týdeníku Ž. noviny v 

minimálním formátu 1/8 tiskové strany v provedení podle žaloby, a dále po-

skytnout žalobci přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 100.000 Kč.  
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2 Rešerše 

2.1 Extrakce informací 

Extrakcí informací z legislativních dokumentů se zabývá článek [2] v knize Se-

mantic Processing of Legal Texts. Jsou rozpoznávány pojmenované entity, kon-

krétně místa (dále rozdělené na města, regiony, státy a vodní plochy), organizace, 

data a reference. Některé entity jsou vyhledány pomocí pravidel na úrovni syn-

taktického stromu, pro většinu se přebírá klasifikace, kterou provádí statistický 

syntaktický parser PALAVRAS. Vyhodnocena je pouze přesnost (pokrytí není 

k dispozici kvůli nedostatku anotovaných dat), která je 99.9 % pro datum, 80 až 

90 % pro místa a cca 35 % pro organizace a reference. 

Poněkud praktičtější přístup prezentují ve stejné knize autoři ze společnosti Tho-

mson Reuters, která mimo jiné vytváří informační systémy pro právní profese. 

V článku Named Entity Recognition and Resolution in Legal Text [3] jsou rozděleny 

přístupy na statistické metody, kontextová pravidla a prohledávání seznamů. 

Poté jsou navrženy rozpoznávače pro jurisdikce, soudy, názvy dokumentů, typy 

dokumentů a soudce. S výjimkou rozpoznávače názvů dokumentů se jedná o pra-

vidlové metody. 

Rozpoznávač Metoda Přesnost Pokrytí 

Jurisdikce kontextová pravidla 97 % 87 % 

Soud seznamy 90 % 80 % 

Název strojové učení 84 % 80 % 

Typ dokumentu seznamy 85 % 80 % 

Soudce kontextová pravidla 98 % 72 % 

Tabulka 2.1 Výsledky rozpoznávání pojmenovaných entit (Dozier 2010) 

Dále se článek zabývá procesem spárování entit s existujícími záznamy (neboli 

úlohou Named Entity Resolution), 5 k čemuž se využívá SVM klasifikátor. 6 

Při srovnání dřívějších publikací [4], [5], [6] stejných autorů7 je zřetelný vývoj 

od velmi přesně nadefinovaných pravidel a konečných automatů zpracovávají-

cích celé odstavce k metodám rozpoznávajícím jednotlivé entity. V oblasti record 

linkage pak byly Bayesovské sítě postupně nahrazeny SVM. 

                                                        
5 někdy se tato úloha označuje jako Record Linkage 
6 Support Vector Machines. Užitečným přehledem klasifikačních algoritmů je příslušná kapitola v 
knize Mining Text Data [7]. 
7 tedy Christophera Doziera a jeho spoluautorů, kteří se tématem extrakcí informací o účastnících 
ze soudních textů zabývají dlouhodobě a na svůj postup mají registrovaný patent [24] 
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2.2 Klasifikace 

Dobrým přehledem klasifikačních algoritmů je příslušná kapitola v knize Mining 

Text Data [7].  

V právní oblasti je zásadním zdrojem dat databáze Eur-LEX8 anotovaná kategori-

emi z tezauru EuroVOC.9 Na těchto datech byla vyzkoušena celá paleta klasifikač-

ních metod, některé z nich pod hlavičkou European Commision Joint Research 

Centre. Tak vznikl například nástroj JRC Eurovoc Indexer – JEX [8], který asistuje 

při ruční anotaci automatickými nabídkami kategorií z tezauru.10 

V článku Is linguistic information relevant for the classification of legal texts? [9] 

jsou probrány možnosti využití výsledků morfologické analýzy při sestavování 

příznaků pro SVM klasifikaci. Také jsou vyhodnoceny různé přístupy k vyvážení 

dat. 

Článek Multi-label Classification of Croatian Legal Documents Using EuroVoc The-

saurus [10] prezentuje metody pro řešení problému řídkého rozdělení tříd, které 

je typické pro obsáhle systémy klíčových slov, jako je EuroVOC. 

V článku Efficient multilabel classification algorithms for large-scale problems in 

the legal domain [11] je popsána klasifikace podle EuroVOC pomocí několika va-

riant klasifikátoru multilabel perceptron, což je metoda, která na rozdíl od běžně 

používaných binárních klasifikátorů dokáže využít závislosti mezi třídami. 

Nakonec v článku Exploiting properties of legislative texts to improve classification 

accuracy [12] jsou pro klasifikaci využity příznaky zahrnující informace z odka-

zovaných předpisů a ze struktury legislativních dokumentů, nicméně z výsledků 

nevyplývá praktický přínos této metody. 

Ve všech pracích s výjimkou [11] je použit SVM klasifikátor. 

                                                        
8 Databáze evropské legislativy, všechny dokumenty jsou přeloženy do několika evropských ja-
zyků. Dostupný na adrese http://eur-lex.europa.eu/ 
9 Mnohojazyčný tezaurus Evropské unie využívaný k tematické klasifikaci dokumentů, mg. legis-
lativy z databáze Eur-LEX. Dostupná na adrese http://eurovoc.europa.eu/ 
10 https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-eurovoc-indexer 
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3 Cíl práce – vymezení vstupu a výstupu 

V této práci se dále budeme zabývat dvěma úlohami zpracování soudních rozhod-

nutí: extrakcí informací o účastnících a klasifikací rozhodnutí dle jejich výsledků 

a právní kategorie. Vyzkoušíme metody založené na strojovém učení a porov-

náme je s metodami založenými na pravidlech – zejména regulárních výrazech, 

seznamech a slovnících.  

3.1 Extrakce informací o účastnících 

První úlohou je extrakce informací o účastnících. Účastníky rozumíme všechny 

subjekty zmíněné v úvodní části rozhodnutí, tedy soudy, soudce, žalobce a žalo-

vané, právní zástupce, atd. Konkrétně budeme získávat následujících údaje: 

- Jména, např. Ing. Jan Novák, Obvodní soud pro Prahu 4, Seznam.cz, a.s. 

- právní formy – zde bude použito zjednodušující rozdělení na osoby, firmy, 

soudy a správní orgány 

- procesní role v řízení, tedy např. rozhodující orgán, žalobce, právní zá-

stupce 

- adresy – kompletní adresy (tedy sídla a bydliště) účastníků, např. Radlická 

3294/10, 150 00 Praha 5 

- čísla IČO u firem a institucí 

- rodná čísla a data narození u fyzických osob 

Zaměříme se také na normalizaci pojmenovaných entit, tedy jejich převedení do 

základních tvarů (např. převedení tvaru Mgr. Petry Novákové na Mgr. Petra Nová-

ková). 

3.2 Klasifikace soudních rozhodnutí 

Druhou úlohou je klasifikace řízení podle právní oblasti a výsledku řízení. 

Systémů klasifikace soudních rozhodnutí existuje několik, pro testování jsme vy-

brali data Nejvyššího správního soudu jak pro právní kategorie, tak pro výsledky 

řízení.  

3.3 Příklad 

Cílem tedy bude připravit nástroj, který dokáže zpracovat soudní rozhodnutí ná-

sledujícím způsobem. 
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Vstupem je text nebo PDF dokument rozsudku: 
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Výstupem je zařazení do kategorií a informace o účastnících. 

Kategorie: 

Právní kategorie: Daně - daň z přidané hodnoty 

Výsledek: zamítnuto 

Účastníci: 

Procesní role / právní forma Název Adresa IČO / RČ 

Rozhodující orgán / soud Nejvyšší správní soud   

soudce / osoba JUDr. Lenka Kaniová   

soudce / osoba JUDr. Marie Žišková   

soudce / osoba JUDr. Josef Baxa   

žalobce / firma VAMUS PARTNER s. r. o. Na Heleně 5004/2 

722 00 Ostrava 

 

právní zástupce / osoba Mgr. Petr Maršálek Stará Cesta 676 

755 01 Vsetín 

 

žalovaný / správní orgán Finanční úřad pro Mo-

ravskoslezský kraj 

Na Jízdárně 3162/3 

702 00 Ostrava 

 

rozhodující orgán předchozí in-

stance / soud 

Krajský soud v Ostravě   

Jména osob a soudů jsou převedena do základního tvaru a u adres je doplněno 

PSČ. 

3.4 Využití 

Výsledky klasifikace a rozpoznání účastníků mají bohatý potenciál využití. Ex-

trakce informací o účastnících je užitečná sama o sobě, např. k vytvoření a zařa-

zení do evidence, pro účely generování dalších dokumentů, sledování subjektů 

v různých rejstřících apod. Další možnosti nabízí hromadné zpracování velkého 

množství rozsudků za účelem vytvoření databáze, ze které je pak možné získat 

zajímavé spojení mezi soudy, soudci, advokáty, firmami a výsledky řízení. Tento 

přístup využívá např. Thomson Reuters Litigation Monitor11, v ČR taková data-

báze, pokud víme, neexistuje. 

                                                        
11 http://thomsonreuters.com/en/products-services/legal/large-law-firm-business-develop-
ment/monitor-suite.html, viz také [13] 

http://thomsonreuters.com/en/products-services/legal/large-law-firm-business-development/monitor-suite.html
http://thomsonreuters.com/en/products-services/legal/large-law-firm-business-development/monitor-suite.html
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Rozpoznání účastníků je možné využít také při automatické anonymizaci soud-

ních rozhodnutí, kterou je nutné provádět s ohledem na procesní role jednotli-

vých osob. Zatímco údaje žalobců, žalovaných apod. je potřeba odstranit, údaje 

soudců a právních zástupců se neanonymizují. 
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4 Data 

4.1 Testovací data pro extrakci účastníků 

Úloha extrakce informací o účastnících má smysl zejména v případech, kdy zpra-

covávaná rozhodnutí nejsou anonymizována. Dokumenty v neanonymizované 

podobě ale soudy nezveřejňují, mají je k dispozici pouze účastníci řízení (žalobci, 

žalovaní apod.) a jejich právní zástupci. 

Pro účely testování extrakce účastníků tedy použijeme data získaná přímo od ad-

vokátních kanceláří12. Konkrétně se jedná o dvě advokátní kanceláře, které se liší 

jak sídlem (Praha, Brno), tak právním zaměřením. Z každé z kanceláří použijeme 

po 191 rozhodnutích. 

4.1.1 Anotace 

Data od advokátních kanceláří jsme získali v podobě PDF dokumentů bez dalších 

údajů, pro další použití tedy bude nutné provést jejich kompletní anotaci. 

Využijeme nástroj Brat13, který umožňuje mimo jiné vyznačování entit v textu, 

určení jejich typů a doplnění o další atributy. V našem případě použijeme násle-

dující konfiguraci: 

Typy entit  osoba, firma, spravni-organ, soud, ad-

resa, ic, rc, datum-narozeni 

 

Role (atribut) žalobce, žalovaný, oprávněný, povinný, 

navrhovatel, stěžovatel, odpůrce, 

právní-zástupce, vedlejší-účastník, 

soudce, rozhodující-orgán, rozhodu-

jící-orgán-nižší-instance, jiný, obvi-

něný, obžalovaný, poškozený 

povolené pro entity typu: 

osoba, firma, spravni-organ, 

soud 

Tabulka 4.1 Konfigurace anotačního nástroje Brat 

  

Anotovány byly pouze úvodní části rozhodnutí obsahující údaje o účastnících. 

Třetina rozsudků byla anotována ručně, anotace zbylých dvou třetin byla získána 

pomocí automatického rozpoznání a následnou ruční opravou. 

                                                        
12 Data advokátních kanceláří není možné zveřejnit jako přílohu této práce. Pro účely případného 
testování jednotlivých metod jsou k dispozici anotovaná data Nejvyššího správního soudu, která 
jsou ovšem částečně anonymizovaná. 
13 http://brat.nlplab.org/ 
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Obrázek 4.1 Ukázka anotovaného dokumentu 

Na anotaci dat první kanceláře se podíleli dva lidé, na datech druhé kanceláře 

pracovala jediná osoba.14 

4.1.2 Výsledky anotace 

Z anotovaných dat lze vypozorovat několik skutečností. Například se ukázalo, že 

soudy, až na výjimky, nepoužívají rodná čísla, celkem je v datech pouze 9 výskytů 

(oproti 320 výskytům data narození).  

Dále je zřejmé odlišné zaměření obou advokátních kanceláří. Zatímco kancelář 

AK2 se specializuje na správní právo, kancelář AK1 má v této oblasti jen jednotky 

případů. Z toho plyne také rozdíl v počtu výskytů entit typu spravni-organ a ně-

kterých procesních rolí. 

 

                                                        
14 z důvodu podmínek dohody o mlčenlivosti 
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Graf 4.1 Počty entit dle typů 

Graf 4.2 Počty entit dle procesních rolí 

4.2 Testovací data pro klasifikaci 

U úlohy extrakce účastníků byla anonymizace veřejně dostupných rozhodnutí 

překážkou jejich použití. U klasifikace je situace jiná, lze předpokládat, že vztah 

mezi osobními údaji účastníků a klasifikací rozhodnutí je zanedbatelný a anony-

mizace tedy výsledky neovlivní. 

Je proto možné využít veřejně dostupná data, což má několik výhod: 
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 velké množství dokumentů, které by se od advokátních kanceláří získá-

valo jen velmi těžko 

 rozhodnutí jsou v databázích často opatřena doplňujícími daty o právní 

oblasti a výsledku řízení (není tedy nutné vytvářet trénovací data ručně) 

 dokumenty je možné dále zveřejnit (např. v příloze této práce) 

Pro účely testování klasifikace použijeme data Nejvyššího správního soudu, která 

jsou opatřena jak právní kategorií, tak výsledkem řízení. 

4.3 Předzpracování dokumentů 

4.3.1 Převod PDF na text 

Rozhodnutí z databáze Nejvyššího správního soudu i data z advokátních kance-

láří jsou ve formátu PDF, nejprve je tedy nutné PDF dokumenty převést na text. 

Až na výjimky se jedná o dobře formátované dokumenty (většinou různými způ-

soby převedené z MS Wordu), které jsou zpracovatelné běžnými nástroji. Nebylo 

tedy nutné použít OCR,15 ani sofistikované metody rekonstrukce textu, jako např. 

v práci Úplné znění zákonů ČR [13]. 

Přesto zpracování nebylo úplně bez problémů. Ukázalo se, že třídy pro extrakci 

textu obsažené v knihovně ITextSharp16 obsahují chyby a nevhodně nastavené 

konstanty. Při použití vlastní upravené implementace rozhraní ITextExtraction-

Strategy již převod proběhl hladce. 

4.3.2 Rozdělení na části 

Text rozhodnutí lze rozdělit na několik částí: 

1. hlavička (jménem republiky atd.) 

2. úvodní část (informace o soudu, řízení a účastnících) 

3. výrok (jak soud rozhodl) 

4. odůvodnění (textové odůvodnění) 

5. poučení 

6. podpis (podpis a datum) 

Např. informace o účastnících se vyskytují jen v úvodní části, naopak pro klasifi-

kaci je důležitý výrok a odůvodnění. 

                                                        
15 Optical Character Recognition, rozpoznání textu z obrázku (např. naskenovaných dokumentů) 
16 Nejrozšířenější .NET knihovna pro zpracování PDF dokumentů (http://sourceforge.net/pro-
jects/itextsharp/) 
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Detekce částí je triviální, jelikož soudy dodržují následující strukturu: 

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY / USNESENÍ 

(úvod) 

takto: 

(výrok) 

Odůvodnění: 

(odůvodnění) 

Poučení: 

(poučení) 

(podpis) 

 

Před ruční anotací účastníků byla rozhodnutí zkrácena na hlavičku a úvodní část.  
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5 Experimenty 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé kroky potřebné k získání strukturovaných 

informací z textů rozhodnutí (rozsah informací, které se snažíme získat, je vyme-

zený v druhé kapitole). 

Nejprve se pokusíme spojit slova prokládaná mezerami, aby bylo možné text 

správně tokenizovat (tedy rozdělit na jednotlivá slova). 

Dále porovnáme různé metody získání jmen a dalších údajů o účastnících (tedy 

rozpoznávání pojmenovaných entit), určíme role účastníků v řízení (tedy klasifi-

kace nalezených entit) a vybrané typy entit normalizujeme.  

V poslední části se budeme zabývat klasifikací rozhodnutí podle právních oblastí 

a výsledků řízení. 

5.1 Spojování proložených slov 

V textech soudních rozhodnutí se běžně zvýrazňují části textu metodou proložení 

jednotlivých písmen mezerami. Zvýrazněné bývají obvykle nejvýznamnější části 

textu, které jsou zároveň zásadní pro strojové zpracování, např.  

jména účastníků: 

proti žalované:  Č e s k é   s p r á v ě   s o c i á l n í h o   z a b e z p e č e n í, se 

sídlem v Praze 5 

nebo klíčové části ve výroků: 

I. Žaloba  se   z a m í t á.   

V rámci přípravy textu na další zpracování, které spoléhá na správné rozdělení 

slov, je nutné se s tímto vypořádat a slova spojit. Postup bude mít dvě fáze: 

1. Detekce proloženého textu 

2. Určení hranic slov 

Detekce proloženého textu je triviální, vždy se jedná o sekvenci samostatných 

písmen proložených jednou nebo více mezerami, případně koncem řádku. Teore-

ticky stačí na zformování proloženého textu dva znaky, nicméně se ukázalo jako 

vhodnější akceptovat sekvence s minimální délkou 3. Eliminuje se tak velké 

množství dvojic po sobě jdoucích písmen (většinou spojek a předložek, např. 

častá dvojice a k), u kterých by pak mohlo dojít k záměně za dvojpísmenné slovo 
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nebo zkratku. Lze předpokládat, že se v textu nevyskytují osamocená dvojpís-

menná slova zvýrazněná proložením (jednou) mezerou. U tří písmen se samozře-

jmě také může jednat o neproloženou sekvenci slov (například a i k), ale zde už je 

pravděpodobnost záměny s jiným slovem malá. K detekci tedy použijeme jedno-

duchý regulární výraz, který nalezne sekvence tří a více písmen oddělených me-

zerami.17 

Úloha určení hranic slov (segmentace slov) je nezbytnou součástí zpracování 

textů v jazycích, kde se jednotlivé znaky mezerou ani jiným znakem neoddělují, 

např. v čínštině. Přístupy se dají rozdělit na metody založené na slovníku (pří-

padně doplněné o různé heuristiky) a metody využívající statistické modely, 

např. CRF [14]. Metody se liší mimo jiné tím, zda vyžadují přítomnost všech seg-

mentovaných slov ve slovníku, nebo zda se vypořádají i s neznámými / neexistu-

jícími slovy. 

K testování segmentace budou použita data obsahující 197 proložených textů. 

Texty byly nalezeny automaticky v testovacích datech pomocí výše popsaného 

regulárního výrazu a ručně opatřena správnou segmentací. Vyhodnocení úspěš-

nosti provedeme pomocí poměru správně segmentovaných úseků. 

Nejprve aplikujeme jednoduchý slovníkový algoritmus MaxMatch, který se často 

používá jako baseline18 algoritmus pro segmentaci slov v asijských jazycích. Tento 

algoritmus postupuje od začátku textu, vybere vždy nejdelší slovo ze slovníku za-

čínající na dané pozici a následně pokračuje stejným způsobem z pozice za nale-

zeným slovem. Pokud žádné slovo nenajde, může buď přeskočit znak, nebo seg-

mentaci přerušit jako neúspěšnou. 

Jako základní slovník použijeme český slovník ve formátu Hunspell, používaný 

např. pro kontrolu pravopisu v Open Office.19 

Vzhledem k tomu, že se mezi proloženými texty vyskytuje značné množství pří-

jmení účastníků, rozšíříme slovník o seznam příjmení dostupný online na strán-

kách Českého statistického úřadu.20 

                                                        
17 Ve skutečnosti regulární výraz obsahuje ještě zápornou podmínku pro následný výskyt zkratky 
v.r. (?!\s*\.\s*r), důvodem je časté uvádění této zkratky za příjmením v podpisech: P ř í j m e n í v 
. r . 
18 tedy jako referenční algoritmus, s jehož výsledky jsou srovnávány testované metody 
19 Použitá verze z Open Office: http://extensions.openoffice.org/en/project/czech-dictionary-
pack-ceske-slovniky-cs-cz. Licence GNU/GPL. 
20 http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx 

http://extensions.openoffice.org/en/project/czech-dictionary-pack-ceske-slovniky-cs-cz
http://extensions.openoffice.org/en/project/czech-dictionary-pack-ceske-slovniky-cs-cz
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Tento seznam následně opatříme vybranými sufixovými pravidly z českého slov-

níku, čímž se vygenerují i odvozené tvary příjmení. Jeden řádek slovníku tedy vy-

padá takto:21 

Šletr/PVYS 

a díky následujícímu sufixovému pravidlu 

SFX P   0           ovi        [^aeokl] 

je vygenerován tvar Šletrovi. Podobných pravidel se používá několik desítek. 

V této konfiguraci dosahuje MaxMatch na testovacím vzorku úspěšnosti 95 %. 

Chybně jsou detekována zejména krátká slova, ke kterým se přidávají znaky ze 

sousedních slov, například z výrazu se nevrací akceptuje MaxMatch slovo sen a 

pak v závislosti na použité variantě buď skončí neúspěšně, nebo vrátí sen e vrací. 

Jako možné vylepšení jsme vyzkoušeli upravený algoritmus, který místo okamži-

tého výběru nejdelšího slova ze slovníku postupně zkouší vybírat slova od nejdel-

ších po nejkratší a postupuje pouze v případě, že se podaří segmentace zbytku 

řetězce. Upravený algoritmus označíme MaxMatch-Path (hledá vyhovující cestu 

od začátku do konce nesegmentovaného textu). Úspěšnost po této úpravě je 

99.5 % a zbývá jediný chybně segmentovaný text (senaři zuje místo se nařizuje). 

Zde se ukazuje, že k dosažení lepších výsledků by bylo vhodné použít jazykový 

model natrénovaný na dokumentech z právní domény. 22 

Jako minimalistickou verzi jazykového modelu vygenerujeme z trénovacích dat 

seznam častých slov, tedy slova použitá v rozhodnutích, která se zároveň vysky-

tují i v základním slovníku. Segmentace se pak provede ve dvou fázích, nejprve 

pouze se slovníkem častých slov a teprve v případě neúspěchu se použije kom-

pletní slovník. Po této úpravě je úspěšnost na testovacích datech 100.0 %.  

 MaxMatch MaxMatch-Path Path reversed 

cs slovník 85.3 % 85.3 % 87.3 % 

cs slovník + seznam příjmení 92.4 % 98.5 % 95.9 % 

cs slovník + slovník příjmení 94.9 %  99.5 %  97.0 %  

1. častá slova 2. cs + příjmení 94.9 % 100.0 % 99.5 % 

Tabulka 5.1 Výsledky spojení proložených slov 

                                                        
21 dokumentace k pravidlům bohužel neexistuje, na základě pozorování jsme přidali pravidla ze 
skupin P, V, Y, S. Manuál k formátu Hunspell je dostupný na adrese https://www.ope-
noffice.org/lingucomponent/affix.readme 
22 S trochou úsilí si lze představit korektní větu obsahující slova senaři zuje. V textech soudních 
rozhodnutí je ale výskyt fráze se nařizuje výrazně pravděpodobnější. 
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Pro zajímavost jsou v tabulce uvedeny ještě výsledky algoritmu Path aplikova-

ného obráceně, tedy od konce textů. Segmentace slov se nařizuje je tentokrát 

správně, naopak se vyskytují nové chyby, např. proto kolo jednání. Celková úspěš-

nost je horší. Důvodem by mohla být systematická závislost mezi délkou slov a 

jejich pozicí ve zvýrazněných částech textu, nebo častějším výskytem podslov na 

poslední pozici než na první. K takovým závěrům by nicméně bylo zapotřebí více 

dat. 

5.2 Rozpoznání účastníků – existující modely / nástroje 

Dalším cílem bude extrahovat z textu informace o účastnících, tedy jména osob, 

firem a institucí, jejich další údaje a jejich procentní role v řízení. Vyzkoušíme ně-

kolik přístupů a porovnáme dosažené výsledky. 

První přístupem bude řešení úlohy ve dvou fázích. Nejprve se rozpoznají pojme-

nované entity typů osoba, firma, adresa, IČ apod. Takto nalezené entity pak bu-

deme klasifikovat podle jejich rolí, jako např. žalobce, žalovaný, rozhodující orgán 

apod. 

Dále zkusíme přistoupit k celému problému jako k rozpoznání pojmenovaných 

entit specifických typů zahrnujících jak právní formu, tak procesní roli účastníků. 

5.2.1 Czech Named Entity Corpus 

V roce 2007 byl publikován korpus CNEC - Czech Named Entity Corpus 1.0 [15], 

obsahující 6000 vět s ručně anotovanými entitami. Korpus byl později upraven a 

rozšířen, aktuální verze 2.0 obsahuje 8 993 vět s 35 220 entitami. 

Dělení entit je hierarchické, jsou rozděleny na 7 tzv. supertypů (geografické názvy, 

instituce, názvy médií, jména osob, názvy artefaktů, čísla v adresách, číselné vý-

razy, časové údaje), které se dále dělí na 46 detailně specifikovaných typů. Korpus 

také obsahuje složené typy entit určené pro větší celky, např. celá jména osob. 

Klasifikací pojmenovaných entit z tohoto korpusu se zabývalo několik prací. Sou-

časně s korpusem byly publikovány výsledky Ševčíková [15] s F-mírou 62.0 % 

detailních typech a 68.0 % na supertypech. Zatím nejlepších výsledků (viz Ta-

bulka 5.2) dosahuje Nametag [16] . 

 F-míra Přesnost Pokrytí 

typy 79.23 % 84.46 % 74.61 % 

supertypy 82,82 % 88,27 % 78,00 % 

Tabulka 5.2 Výsledky Nametagu na CNEC 2.0 
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Typy entit v CNEC korpusu 

Nejprve určíme mapování mezi entitami v CNEC a námi použitými entitami. Za-

tímco námi použité entity typu osoba obsahují celá jména vč. titulů, v CNEC jsou 

zvlášť křestní jména (<pf>), prostřední jména (<pm>) a příjmení (<ps>), která 

jsou navíc obsažena ve složené entitě <P>, tituly (<pd>) jsou ale samostatně. 

Tento rozdíl vyřešíme jednoduchým pravidlem, které před dalším zpracováním 

upraví výstup Nametagu tak, že přesune entity (<pd>) do sousedních složených 

entit <P>. 

Entity typu firma odpovídají CNEC entitám companies, concerns (<if>), soudy a 

správní orgány pak entitám government/political inst. (<io>). Soudy od správních 

orgánů odlišíme výskytem slova soud. 

Adresy jsou v CNEC rozděleny na dílčí části. Mohli bychom se pokusit o jejich slo-

žení pomocí pravidel (např. hledat posloupnosti entit ulice číslo psč město apod.). 

Po vyzkoušení několika adres je ale zřejmé, že vzhledem k nízké úspěšnosti kla-

sifikace dílčích částí (z 10 náhodně vyzkoušených adres nebyla ani jedna klasifi-

kovaná správně) je tento postup zbytečný. 

Datum narození v CNEC neexistuje, nicméně použijeme složenou entitu T, která 

by měla odpovídat libovolnému datu (vyhodnotíme pak pouze pokrytí). 

IČO a rodné číslo nemají v CNEC odpovídající typ. 

Entita CNEC Entita Příklad 

soud <io>, pokud obsahuje slovo soud Okresní soud v Mladé Boleslavi 

spravni organ <io>, pokud neobsahuje slovo soud Ministerstvo zemědělství 

firma <if> České dráhy, a. s 

osoba <P> po přidání sousedních titulů <pd> Mgr. Jan Novák 

datum-narozeni <T> 27. března 1986 

Tabulka 5.3 Mapování entit CNEC 

5.2.2 Nametag s CNEC modely - výsledky 

Pro Nametag je k dispozici několik modelů natrénovaných na CNEC korpusu [17]. 

Porovnáme výsledky modelu CNEC 2.0 (v obou dostupných variantách). 
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 CNEC 2.0 – no_numbers23 CNEC 2.0 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

osoba 93,46% 92,82% 94,11% 93,27% 92,68% 93,86% 

firma 27,19% 46,06% 19,29% 27,60% 46,95% 19,54% 

soud 34,82% 39,90% 30,89% 52,92% 60,63% 46,95% 

spravni-organ 11,56% 17,89% 8,54% 12,62% 18,63% 9,55% 

datum-narozeni - - 81,56% - - 97,50% 

Tabulka 5.4 Výsledky Nametagu s CNEC modelem 

V případě osob mají oba modely srovnatelnou úspěšnost s přesností 93 % a po-

krytím 94 %. Falešná pozitiva jsou z naprosté většiny názvy ulic, případně jejich 

části (S. K. Neumanna, T. G. Masaryka, Elišky Přemyslovny, Tomáše Bati, Boženy 

Němcové,…). Falešná negativa jsou převážně jména se dvěma tituly před jménem 

nebo s titulem za jménem (např. Ph.D. se nepodařilo správně rozpoznat jako titul 

ani jednou). 

Výsledky rozpoznávání firem jsou o poznání horší. Mezi nerozpoznanými názvy 

jsou i ty v jednoduchém tvaru Název firmy, s. r. o., přitom by bylo potřeba, aby 

systém našel i komplexní názvy (jako např. Společenství vlastníků jednotek 515, č. 

p. 129 -142, ulice T. G. Masaryka, Plzeň).  

Na rozpoznávání soudů je zajímavý rozdíl mezi modely s čísly a bez čísel, model 

bez čísel překvapivě nerozpoznává soudy s číslem v názvu, např. Okresní soud 

Praha 3. Model s čísly také lépe rozpoznává data narození (pokrytí 97,5 % oproti 

81,5 % modelu bez čísel). 

Nametag je podle publikovaných výsledků [16] nejlepší dostupný nástroj pro ex-

trakci pojmenovaných entit v českých textech. Ze získaných výsledků je ale 

zřejmé, že modely natrénované na korpusu CNEC nejsou příliš úspěšné při ex-

trakci entit v hlavičkách soudních rozhodnutí. 

V sekci 5.3.2 se k Nametagu vrátíme a vyhodnotíme výsledky modelu natrénova-

ného přímo na hlavičkách soudních rozhodnutí. 

                                                        
23 CNEC 2.0 no_numbers model neobsahuje entity číselných údajů (které nevyužíváme) 
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5.2.3 MUNI NER 

Rozpoznáváním entit z korpusu CNEC se zabývá také diplomová práce Hybridní 

systém pro detekci pojmenovaných entit v českém textu z roku 2013 [18]. Detektor 

pojmenovaných entit vytvořený v rámci této práce je dostupný online. 24 

Systém pracuje na bázi regulárních výrazů kombinovaných s vyhledáváním v se-

znamech a rozpoznává následující typy entit: 

 Jména osob 

 Adresy (jako celek) 

 Frázové entity (hledání v různých seznamech, mj. seznamu soudů) 

 Názvy institucí a organizací 

U jmen osob, adres a frázových entit se detektor spoléhá na seznamy, u názvů 

firem si vystačí s regulárními výrazy. Na korpusu CNEC dosahuje F-míry 67,58 % 

(přesnosti 69,93 % a pokrytí 65,38 %). V případě hrubšího dělení na tzv. super-

typy jsou výsledky znatelně lepší s F-mírou 73,89 %. V práci není popsáno, jakým 

způsobem byly vyhodnoceny ty typy entit, které přesně neodpovídají entitám 

v CNEC (např. adresa). Na našich datech dosahuje tento detektor následujících 

výsledků.  

 F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 64,83% 96,36% 48,85% 

adresa 47,67% 81,44% 33,70% 

osoba 79,77% 68,49% 95,50% 

firma 67,08% 80,45% 57,53% 

datum-narozeni - - 56,57% 

type-all 64,49% 75,11% 56,51% 

Tabulka 5.5 Výsledky MUNI NER 

Výsledky pro entity typů firma a soud jsou výrazně lepší, než výsledky Nametagu, 

u jmen osob je situace opačná. Rozpoznávač budeme dále označovat zkratkou 

MUNI NER. 

5.2.4 JTagger 

V právní doméně stojí za pozornost JTagger [19], nástroj na rozpoznání pojme-

novaných entit v textech soudních rozhodnutí vyvinutý v rámci projektu INTLIB. 

                                                        
24 http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ner/v2/, aplikace má bohužel časté výpadky. 

http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ner/v2/
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JTagger rozpoznává čtyři typy entit: 

 odkazy na soudní rozhodnutí (D) 

 odkazy na legislativu (Ac) 

 účinnost předpisů (Ap) 

 instituce (I) 

Postup zpracování je následující: nejprve se provede tokenizace a další úpravy 

(například se nahradí všechna čísla číslem 1), pak se na data aplikuje HMM 

tagger25 a nakonec se zpracuje jeho výstup sérií pravidel ve formě regulárních 

výrazů. Těchto pravidel se používá téměř 50, v některých případech dokonce vý-

stupy HMM nemají na výsledek vliv. Pravidly se pak také určí vztahy mezi insti-

tucemi a jejich rozhodnutími. 

Pro účely této práce vyzkoušíme úspěšnost rozpoznání soudů. Entity soudů 

JTagger po rozpoznání HMM taggerem upravuje následujícími pravidly: 

1. přidání sousedního slova začínajícího velkým písmenem, pokud entita 

končí slovem v / ve 

2. odstranění slova v na konci názvu instituce, pokud za ním nenásleduje 

slovo začínající velkým písmenem 

3. odstranění všech entit, které neobsahují slovo soud 

Porovnáme výsledky před aplikací pravidel (tedy výsledek HMM) a po jejich apli-

kaci. Jsou dostupné dva modely, jeden natrénovaný na rozhodnutích Nejvyššího 

soudu ČR (nscr) a druhý na rozhodnutích Ústavního soudu ČR (uscr). 

 nscr   uscr   

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

hmm 74,53% 69,54% 80,28% 76,41% 74,28% 78,66% 

hmm + rules 84,40% 87,04% 81,91% 83,50% 88,97% 78,66% 

Tabulka 5.6 Výsledky JTagger (pouze entity typu soud) 

Z výsledků je patrné, že pravidla zásadně vylepšují přesnost, pokrytí zůstává 

prakticky beze změny.  

Celková úspěšnost rozpoznávání soudů je poměrně nízká, zvláště vzhledem k 

tomu, že se využívají i pravidla. Testovaná data sice pochází i z jiných soudů, než 

                                                        
25 Tedy tagger založený na skrytých Markovových řetězcích, princip popsán např. v [26]. JTagger 
využívá implementaci Hunpos (https://code.google.com/p/hunpos/). 

https://code.google.com/p/hunpos/
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na kterých byly modely JTaggeru trénované, na druhou stranu v textech rozhod-

nutí Ústavního soudu se vyskytují názvy soudů všech instancí a dalo by se čekat, 

že je tento model dokáže rozpoznat. 

5.3 Rozpoznání účastníků – strojové učení 

V dalším kroku se pokusíme dosáhnout lepších výsledků natrénováním vlastního 

modelu pro rozpoznávání entit s využitím ručně anotovaných dokumentů. 

5.3.1 Evaluace 

Pro vyhodnocení výsledků strojového učení s učitelem se data buď předem roz-

dělí na trénovací a testovací části, nebo se použije křížová validace, kdy se data 

rozdělí na n částí a na každou část se aplikuje klasifikátor natrénovaný na zbylých 

n-1 částech. 

Data z jedné advokátní kanceláře jen ve velmi omezené míře reprezentují 

všechna vydaná rozhodnutí. Některé pojmenované entity se opakují, výskyty ji-

ných entit jsou zase výrazně častější, než by odpovídalo jejich celkovému zastou-

pení. To je způsobeno několika faktory: 

 opakovaným výskytem advokátů dané kanceláře v roli právních zástupců, 

 opakováním účastníků v rozhodnutích v jedné kauze vydaných různými 

instancemi (tedy pokud advokátní kancelář zastupuje v řízení u okresního 

soudu, je pravděpodobné, že budu zastupovat i v odvolacím řízení se stej-

nými účastníky), 

 opakovaným zastupováním stálých klientů v různých věcech 

 častějším výskytem rozhodnutí soudů s místní příslušností v lokalitě kan-

celáře, 

 právním zaměřením kanceláře a z toho plynoucí četností výskytu soudů a 

procesních rolí účastníků. 

V našem případě data pochází ze dvou advokátních kanceláří, které se velmi liší 

zaměřením. Zatímco AK1 má pouze jednotky případů v oblasti správního práva, 

AK2 se na tuto agendu specializuje. Z toho plyne také větší rozmanitost proces-

ních rolí. 

Jedna možnost je použít dokumenty z jedné kanceláře jako trénovací a z druhé 

jako testovací množinu (a případně také obráceně). Tyto výsledky je pak možné 

sloučit, vznikne tak křížová validace s pevně daným rozdělením. 
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Další možnost je data z obou kanceláří sloučit a použít křížovou validaci. Pak by-

chom ale získali model, který by se mohl přizpůsobit konkrétním advokátům a 

klientům obou kanceláří a výsledky by neodpovídaly reálné úspešnosti na datech 

jiných kanceláří. Na druhou stranu sloučení umožní vyhodnocení i v agendách, 

kde u jedné z kanceláří není dostatek dat. 

Obě metody mají svá pro a proti, použijeme obě, primárně se budeme řídit vý-

sledky vzájemné validace. Křížovou validaci budeme dále značit AK-CV, vzájem-

nou validaci AK1-AK2. 

Výjimečně je použito také následující značení:  

 NSS – nejvyšší správní soud 

 AK1 -> AK2 – model natrénovaný na AK1 vyhodnocený na AK2 

 AK2 -> AK1 – model natrénovaný na AK2 vyhodnocený na AK1 

5.3.2 Nametag – Trénování vlastních modelů  

Nametag umožňuje nastavit několik parametrů a vybrat schémata pro použité 

příznaky.  

Vyzkoušíme nejprve osvědčenou konfiguraci příznaků, která byla použita k tré-

nování CNEC modelů. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 96,86% 96,57% 97,15% 97,57% 97,37% 97,76% 

adresa 83,06% 79,34% 87,14% 93,82% 93,72% 93,92% 

osoba 94,97% 93,66% 96,33% 97,02% 96,26% 97,78% 

firma 57,86% 57,36% 58,38% 85,35% 86,46% 84,26% 

ico 91,93% 93,67% 90,24% 96,91% 98,33% 95,53% 

datum-narozeni 94,03% 92,19% 95,94% 99,22% 99,07% 99,38% 

spravni-organ 6,51% 43,75% 3,52% 80,11% 84,83% 75,88% 

type-all 85,89% 85,75% 86,03% 94,56% 94,63% 94,49% 

Tabulka 5.7 Výsledky Nametagu, baseline konfigurace 

Z výsledků je zřejmé, Nametag s vlastním modelem překonává výsledky všech 

dostupných nástrojů (s výjimou firem, kdy jsou výsledky srovnatelné s MUNI 

NER.) Je také vidět rozdíl 10 % v celkové přesnosti i pokrytí mezi křížovou a vzá-

jemnou validací. Na malé úspěšnosti rozpoznání správních orgánu při vzájemné 

validaci se projevuje rozdílná agenda obou kanceláří. 
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Optimalizace 

Nametag nabízí několik možností konfigurace:26 

1. výběr taggeru (Morphodita / trivial / external) 

2. Počet iterací při trénování 

3. Počet fází (stages) modelu (Nametag pracuje v několika iteracích, vý-

sledky předchozí iterace jsou použité jako příznaky) 

4. Výběr příznaků 

U jednotlivých příznaků je možné nastavit velikost okolí, ve kterém se projeví.  

Dále je možné využít tzv. Gazeteery, tedy seznamy slov a frází,27 které také gene-

rují příznaky. 

Vyzkoušíme následující varianty konfigurace 

 konfigurace bez taggeru28 (tj. tagger = trivial) 

 různé hodnoty počtu fází 

 různé hodnoty počtu iterací 

 různé hodnoty velikosti okolí 

 přidání seznamů ulic, měst, obcí 

Výsledky kromě celkového výsledku vyhodnotíme pro entity typu firma a adresa. 

 AK1-AK2 AK-CV 

 firmy adresy all firma adresa all 

baseline29 57,86% 82,98% 85,89% 85,35% 93,79% 94,56% 

tagger: trivial 46,75% 75,00% 76,78% 80,31% 88,52% 90,31% 

počet fází: 30 58,23% 83,15% 85,95% 85,46% 93,89% 94,66% 

počet irerací: 30 54,01% 84,69% 85,60% 85,49% 93,78% 94,58% 

velikost okolí: 4 66,19% 86,75% 88,32% 86,41% 93,99% 94,49% 

velikost okolí: 4 + seznamy 66,91% 86,52% 88,15% 87,55% 93,89% 94,62% 

Tabulka 5.8 Výsledky Nametagu pro různé konfigurace 

                                                        
26 Viz dokumentace http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/users-manual 
27 resp. sekvencí lemmat 
28 a s tím spojená redukce příznaků, které jsou na morfologické analýze závislé 
29 tj. konfigurace: počet fází: 2, počet iterací: 10, velikost okolí: 2 (s výjimkou výsledků předchozí 
fáze, kde je velikost okolí: 5). 
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Graf 5.1 Nametag – Porovnání různých hodnot velikosti okolí příznaků 

Z vyzkoušených úprav má na úspěšnost zásadní vliv změna velikosti okolí z 2 na 

4. Při větších hodnotách F-míra opět klesá (viz Graf 5.1). Pro další testování pou-

žijeme hodnoty30 velikost okolí: 4, počet iterací: 10, počet fází: 2.  

Výsledky pro tuto konfiguraci: 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 93,93% 92,01% 95,93% 97,45% 97,95% 96,95% 

adresa 86,40% 84,42% 88,48% 93,67% 93,21% 94,13% 

osoba 96,63% 96,23% 97,02% 97,05% 96,32% 97,78% 

firma 67,22% 63,37% 71,57% 86,81% 87,60% 86,04% 

ico 92,44% 95,65% 89,43% 95,65% 97,47% 93,90% 

datum-narozeni 99,07% 98,76% 99,38% 99,69% 99,69% 99,69% 

spravni-organ 18,33% 44,23% 11,56% 76,80% 81,82% 72,36% 

type-all 88,32% 88,40% 88,25% 94,49% 94,55% 94,42% 

Tabulka 5.9 Výsledky Nametagu, optimální konfigurace 

Celkově je tedy v případě vzájemné validace AK1-AK2 přenost i pokrytí o 2-3 % 

lepší. Na křížovou validaci AK-CV změna téměř neměla vliv, důvodem pravděpo-

dobně bude opakování obsahu entit v rámci jedné kanceláře. 

5.3.3 Určení role jako NER 

Dosud jsme se zabývali rozpoznáním pojmenovaných entit, přičemž v případě 

účastníků řízení odpovídaly typy entit jejich právní formě (osoba, firma, soud,…). 

                                                        
30 Pro některé vyšší hodnoty poštu iterací a fází byly výsledky lepší v řádu desítek procent, ale za 
cenu výrazného zpomalení 
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Nyní vyzkoušíme jako pojmenované entity rozpoznávat kombinace právní formy 

a procesní role, tj. např. osoba_žalovaný, k čemuž použijeme opět Nametag. 

V první tabulce je úspěšnost kombinací typ entity / role, v druhé jsou výsledky 

podle rolí. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

osoba_soudce 96,33% 96,04% 96,63% 97,03% 96,23% 97,85% 

soud_rozhodující-orgán 91,69% 86,61% 97,40% 96,62% 96,62% 96,62% 

osoba_právní-zástupce 93,53% 91,62% 95,52% 96,28% 95,97% 96,59% 

firma_žalobce 75,37% 70,20% 81,36% 86,64% 82,38% 91,36% 

osoba_žalovaný 74,07% 67,51% 82,05% 83,87% 81,25% 86,67% 

spravni-organ_žalovaný 18,98% 36,11% 12,87% 81,19% 81,19% 81,19% 

celkem 81,46% 81,85% 81,08% 90,52% 90,65% 90,40% 

Tabulka 5.10 Nametag / rozpoznávání rolí, výsledky pro kombinace typ_role 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

rozhodující-orgán 91,69% 86,61% 97,40% 96,62% 96,62% 96,62% 

soudce 96,26% 96,04% 96,48% 96,96% 96,23% 97,70% 

žalobce 73,13% 67,87% 79,27% 84,50% 80,15% 89,36% 

právní-zástupce 89,42% 91,62% 87,33% 95,13% 95,13% 95,13% 

žalovaný 68,62% 65,39% 72,19% 82,04% 80,71% 83,43% 

oprávněný 13,95% 33,33% 8,82% 70,37% 95,00% 55,88% 

vedlejší-účastník 0,00% 0,00% 0,00% 39,39% 65,00% 28,26% 

povinný 27,03% 62,50% 17,24% 53,06% 65,00% 44,83% 

jiný 9,52% 27,27% 5,77% 48,28% 60,00% 40,38% 

ro-nižší-instance 59,34% 80,60% 46,96% 86,70% 85,59% 87,83% 

role-all 79,81% 82,52% 77,28% 88,69% 89,18% 88,21% 

Tabulka 5.11 Nametag / rozpoznávání rolí, výsledky pro role 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 95,07% 94,21% 95,93% 97,65% 98,15% 97,15% 

adresa 83,87% 80,42% 87,63% 93,30% 92,62% 93,99% 

osoba 95,51% 95,97% 95,06% 97,19% 96,91% 97,47% 

firma 64,29% 64,62% 63,96% 85,39% 85,50% 85,28% 

ico 89,21% 91,10% 87,40% 93,17% 94,94% 91,46% 

datum-narozeni 98,31% 96,96% 99,69% 98,91% 98,15% 99,69% 

spravni-organ 21,01% 64,10% 12,56% 77,26% 84,94% 70,85% 

type-all 87,04% 87,46% 86,63% 94,17% 94,30% 94,04% 

Tabulka 5.12 Nametag / rozpoznávání rolí, výsledky pro typy entit  
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5.3.4 Využití SVM ke klasifikaci nalezených entit (určení role) 

Další možností, jak přistoupit k rozpoznání procesních rolí účastníků, je vyhle-

dání pojmenovaných entit základních typů (osob, firem, soudů a správních or-

gánů) a jejich následná klasifikace podle procesních rolí. 

Role je obvykle možné odvodit z několika slov v těsné blízkosti entity. Například 

v následujícím textu jsou zvýrazněná slova, na základě kterých je možné role sou-

sedních entit určit. 

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl soudkyní Mgr. Zdeňkou Winklerovou ve 

věci žalobce: Společenství vlastníků jednotek Peluškova 1443, Lipnická 1448, 

IČO: 27108325, se sídlem Peluškova 1443, Praha 9, zastoupeného Mgr. Mar-

tinem Kašparem, advokátem, se sídlem Nad Šutkou 1811/12, Praha 8, proti 

žalovanému: ALTORE s.r.o., IČO: 25413333, se sídlem 140 00 Praha 4, 

Týmlova 164/1, o zaplacení částky 

Jako příznaky tedy použijeme vzdálenosti (ve smyslu počtu tokenů) k nejbližším 

výskytům slov, přičemž výskyty před entitou a za entitou reprezentujeme růz-

nými příznaky, jejichž názvy opatříme postfixy _before a _after. Celkový počet pří-

znaků se tedy rovná dvojnásobku počtu slov v trénovacích datech. 

Jako klasifikátor použijeme Support Vector Machines31 s lineárním kernelem, 

který vykazuje dobré výsledky v případech, kdy počet příznaků převyšuje počet 

trénovacích dat [20].  

Jedním z volitelných parametrů je velikost okolí entity, ve kterém slova sledu-

jeme. Slovům, jejichž vzdálenost tuto hodnotu překročí, přiřadíme vzdálenost o 

jedna větší, než je velikost sledovaného okolí. Tuto hodnotu přiřadíme i slovům, 

která se v textu nevyskytují. 

Dále zkusíme nahradit obsah pojmenovaných entit názvem jejich typu. Obsah en-

tit (tedy například jména konkrétních účastníků nebo jejich adresa) by neměl mít 

vliv na určení role. Navíc se tímto krokem výrazně sníží celkový počet příznaků. 

Následující graf ukazuje výsledky (poměr správně klasifikovaných entit) pro 

různé hodnoty velikosti okolí a pro volitelné nahrazení obsahů entit. 

                                                        
31 Použijeme implementaci liblinear (http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear/). 
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Graf 5.2 Úspěšnost klasifikace rolí v závislosti na velikosti okolí 

a nahrazení obsahu entit 

Od okolí velikosti 3 úspěšnost roste jen mírně a nabývá maxima při hodnotách 

10-11. Nahrazení entit jejich typem se dle očekávání na úspěšnosti příliš nepro-

jevuje, díky menšímu počtu příznaků se však snižuje velikost modelu a čas po-

třebný k trénování i rozpoznávání. 

V tabulce jsou uvedeny dosažené hodnoty přesnosti, pokrytí a F-míry pro jednot-

livé role.32 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

rozhodující-orgán 91,44% 85,36% 98,44% 98,44% 98,44% 98,44% 

soudce 97,20% 98,74% 95,71% 97,93% 98,01% 97,86% 

žalobce 83,89% 77,18% 91,88% 92,24% 92,90% 91,60% 

právní-zástupce 91,87% 95,97% 88,11% 96,27% 96,84% 95,71% 

žalovaný 86,97% 84,99% 89,04% 91,25% 93,26% 89,33% 

oprávněný 68,97% 83,33% 58,82% 90,32% 100,00% 82,35% 

vedlejší-účastník 36,67% 78,57% 23,91% 51,76% 56,41% 47,83% 

povinný 93,10% 93,10% 93,10% 90,00% 87,10% 93,10% 

jiný 17,17% 11,05% 38,46% 33,78% 26,04% 48,08% 

ro-nižší-instance 54,22% 88,24% 39,13% 89,18% 88,79% 89,57% 

role-all 83,50% 83,48% 83,51% 91,83% 91,82% 91,85% 

Tabulka 5.13 Výslekdy SVM klasifikace rolí (typy entit zkopírované z test. dat) 

                                                        
32 při velikosti okolí 10 a nahrazením obsahu entit jejich typem 
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Tyto výsledky vychází z klasifikace entit označených v trénovacích datech, nelze 

je tedy srovnávat s předchozími výsledky, které zahrnují úspěšnost rozpoznání 

typů entit. Pro srovnání uvedeme ještě tabulku výsledků klasifikace entit získa-

ných rozpoznáváním pomocí Nametagu.33 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

rozhodující-orgán 90,10% 84,20% 96,88% 96,49% 96,61% 96,36% 

soudce 95,18% 96,68% 93,72% 96,31% 96,75% 95,87% 

žalobce 77,18% 72,20% 82,91% 88,17% 88,67% 87,68% 

právní-zástupce 89,98% 94,62% 85,77% 93,91% 94,65% 93,18% 

žalovaný 75,42% 75,00% 75,84% 87,73% 90,21% 85,39% 

oprávněný 50,00% 63,64% 41,18% 85,25% 96,30% 76,47% 

vedlejší-účastník 29,09% 88,89% 17,39% 47,06% 51,28% 43,48% 

povinný 82,76% 82,76% 82,76% 80,00% 77,42% 82,76% 

jiný 10,71% 6,98% 23,08% 32,43% 25,00% 46,15% 

ro-nižší-instance 49,69% 86,96% 34,78% 87,45% 87,07% 87,83% 

role-all 79,35% 80,28% 78,45% 89,13% 89,30% 88,96% 

Tabulka 5.14 Výslekdy SVM klasifikace rolí (typy entit rozpoznané Nametagem) 

Celkové výsledky jsou tedy srovnatelné s rozpoznáváním rolí pomocí Nametagu, 

přičemž Nametag má mírně lepší přesnost a horší pokrytí. SVM klasifikátor dosa-

huje lepších výsledků u rolí, jejichž detekce má celkově horší úspěšnost. 

5.4 Rozpoznání účastníků – pravidlové metody 

Jedním z cílů této práce je porovnat metody strojového učení s přístupem založe-

ným na pravidlech. Vyzkoušíme tedy možnost rozpoznání entit a jejich klasifikace 

pomocí regulárních výrazů, seznamů a slovníků. 

Rozpoznávání jednotlivých typů entit bude probíhat vždy ve dvou fázích. Nejprve 

se v textu nahradí vybrané části pomocí tzv. lookup tabulek (což mohou být se-

znamy, slovníky, nebo jiné detektory nahrazovaných části) zástupným symbo-

lem,34 poté se na takto upravený text aplikuje regulární výraz, jehož pojmenované 

části odpovídají typům entit.  

V této části popíšeme použitá pravidla pro jednotlivé typy entit (soudy, osoby, 

firmy, adresy, data narození, identifikační čísla osob) a dále pravidla pro rozpo-

znání rolí účastníků.  

                                                        
33 Konfigurace: span=4, iterations=10, tagger=morphodita 
34 tuto část mají na starosti třídy dědící od LookupTable 
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5.4.1 Soudy 

V České republice je celkem 98 soudů a jejich seznam je snadno dostupný, navíc 

jména soudů se v textech vyskytují jen v prvním a druhém pádě (soud rozhodl, 

rozhodnutí soudu) a s minimální chybovostí v názvech. Nabízí se rozpoznání po-

mocí seznamu soudů nebo regulárních výrazů. Bude použita druhá možnost (hy-

potetickou výhodou této volby je odolnost proti změnám v seznamu soudů, ke 

kterým dochází jednou za několik let). 

Vrchní(ho)? soud(u)? v (Praze|Olomouci) 

Ústavní(ho)? soud(u)?( ČR| České republiky)? 

Nejvyšší(ho)? (správní(ho)? )?soud(u)? 

Obvodní(ho)? soudu? pro Prahu \d\d? 

(Městsk(ý|ého)|Okresní(ho)?|Krajsk(ý|ého)) soud(u)? 

( v| ve)?( \p{Lu}\p{L}+| nad){1,4} 

( [\-–,] pobočka ve? \p{Lu}\p{L}*)? 

( [\-–] \p{Ll}+)? 

Tímto způsobem bylo dosaženo pokrytí 98,98 % s přesností 97,60 %. 

5.4.2 Osoby 

Rozpoznání jmen osob je založeno na seznamu jmen a příjmení z Českého statis-

tického úřadu doplněném o pravidla skloňování z českého Hunspell slovníku 

(REF), spolu se seznamy titulů před a za jménem. 

Po nahrazení slov zástupnými symboly se aplikuje jednoduchý regulární výraz: 

(titul_pred (. |et )?){0,2} 

(jmeno) (prijmeni )?(jmeno|prijmeni) 

(( ,)? titul_za( .)?){0,2} 

Využití seznamu příjmení má za následek, že systém nepokrývá některá jména 

cizinců a jména obsahující překlepy. To by bylo možné vyřešit použitím regulár-

ních výrazů, ale za cenu výrazně nižší přesnosti. Mezi falešně pozitivními nálezy 

jsou převážně části adres, resp. jmen ulic. Vyloučením geografických názvů se po-

dařilo zvýšit přesnost z 96,02 % na 98,36 %, nicméně za cenu snížení pokrytí. 

 F-míra Přesnost Pokrytí  

bez odebrání geografických názvů 96,93% 96,02% 97,85% 

s odebráním geografických názvů 94,57% 98,36% 91,07% 

Tabulka 5.15 Výsledky pravidel pro entity typu osoba 

5.4.3 Datum Narození 

Velmi dobrých výsledků je možné dosáhnout jednoduchým regulárním výrazem 

a seznamem měsíců. 
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(nar \.|narozen(ý|á|í|é|ého|ému)?) (dne )?(: )? 

(?<datum_narozeni>(\d\d? \. (\d\d? \.|mesic) \d\d\d\d)) 

Výsledkem je pokrytí 98,75 % a přesnost 100 %. 

5.4.4 Identifikační číslo (IČO) 

Identifikační číslo osoby35 má mít 8 cifer (z nichž jedna je kontrolní). Použijeme 

tedy jednoduché pravidlo. 

(i . č|IČ|IČO|identifikační číslo) (. )?(: )?(?<ico>(\d\s?){7}\d) 

Někdy jsou v textech jako identifikační čísla označena také obdobná čísla jiných 

států (často označována jako registrační čísla). Přidáme tedy ještě toleranci na 

pomlčky, vyšší rozsah počtu cifer a další zkratky. 

(registrační číslo|reg . č|i . č|IČ|IČO|identifikační číslo) (. )?(: 

)?(?<ico>(\d\s?( - )?){6,16}\d) 

Výsledkem je prakticky stoprocentní úspěšnost. 

 F-míra Přesnost Pokrytí  

(A) striktní varianta 97,95% 98,76% 97,15% 

(B) více formátů 99,80% 99,60% 100,00% 

Tabulka 5.16 Výsledky pravidel pro entity typu IČO 

5.4.5 Firmy 

Pro firmy použijeme jednoduchý regulární výraz odpovídající maximálně čtyřem 

slovům odděleným mezerami nebo pomlčkami, z nichž první musí začínat velkým 

písmenem, to vše následované zkratkou právní formy (s. r. o., apod.) a případným 

dovětkem v likvidaci. 

\p{Lu}([\p{L}]+( | \- )){1,4}(, )?(pravni_forma)(( ,)? V likvidaci)? 

Tímto způsobem lze dosáhnout pokrytí 57,61 % s přesností 90,08 %. Regulární 

výraz by se dal samozřejmě dále ladit. 

Další vyzkoušená metoda spoléhá na vyhledání názvů firem podle identifikačních 

čísel obsažených v textu.36 Bohužel IČO není v textu vždy uvedeno. 

 F-míra Přesnost Pokrytí  

Regex 70,28% 90,08% 57,61% 

IČO lookup 50,91% 89,74% 35,53% 

Combined 78,08% 88,18% 70,05% 

Tabulka 5.17 Výsledky pravidel pro entity typu firma 

                                                        
35 Zkratka prošla zajímavým historickým vývojem IČO, IČ, IČO. 
36 Využijeme webové API severu kurzy.cz. 
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5.4.6 Adresy 

Rozpoznání adres je založeno na seznamech ulic, obcí (1. a 6. pád) a částí obcí 

z registru RÚIAN.37 Na rozpoznání PSČ stačí regulární výraz. 

V rozhodnutích se adresa zapisuje buď v klasickém tvaru: Ulice 11, 180 00 Praha, 

nebo pomocí opačného zápisu: 180 00 Praha, Ulice 11, který často bývá ve formě 

v Praze, Ulice 11. 

Použijeme následující regulární výrazy pro klasický zápis: 

(ulice|cast_obce) \d+( / \d+)? 

 ,( cast_obce)?( \d\d\d ?\d\d)?( ,)? 

obec( \d\d?)?( [,\-–] cast_obce)? 

a reverzní zápis: 

(\d\d\d ?\d\d )?(obec|cast_obce)( \d\d?)? 

( [,\-–] cast_obce)? 

 , (ulice|cast_obce) \d+ (/ \d+)? 

Výsledky 

F-míra Přesnost Pokrytí  

85,27% 91,84% 79,58% 

Tabulka 5.18 Výsledky pravidel pro adresy 

5.4.7 Role 

Pro detekci rolí použijeme regulární výraz, který dokáže zpracovat sekvence více 

osob v jedné roli: 

oprávněný: 1. Jan Novák, bytem Lazarská 1, Praha 1, 2. Jana Nováková bytem  

Regulární výraz (který se aplikuje na text, ve kterém byly entity nahrazeny zá-

stupnými symboly podle svého typu) pak vypadá takto. 

oprávněn(.{1,10}?([a-fA-F1-6]\.?\)?\/? 

)?(?<{oprávněný}>_osoba|_firma|_spravni-organ)(.{1,10}(_datum-

narozeni|_adresa|_ico))*)+  

Tento způsob se používá na rozpoznání rolí: žalobce, žalovaný, obžalovaný, od-

půrce, vedlejší_účastník, oprávněný, povinný, navrhovatel, stěžovatel, obviněný 

  

                                                        
37 http://cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx 
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Na rozpoznání rozhodujících orgánů, soudců a právních zástupců se využívají ná-

sledující pravidla: 

(?<soudce>_osoba)(,| jako )samosoud 

(?<rozhodující_orgán>_soud),? (se 

sídlem.{1,8}adresa.{1,8})?(rozhodl|projednal) 

((samo)?soud(cem|kyní)|soudním úředn(íkem|icí)|asistent(kou|em) 

soudce|předsed(kyně|a|y|ou|kyní)( senátu)?) (?<soudce>_osoba) 

(zastoupen|zast)(.{1,8}?advokát)?.{1,8}?(?<právní_zástupce>_osoba|_firm

a)  

5.4.8 Výsledky 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky pravidlových metod.  

 AK1-AK2 

 F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 98,28% 97,60% 98,98% 

adresa 85,27% 91,84% 79,58% 

osoba 96,93% 96,02% 97,85% 

firma 78,08% 88,18% 70,05% 

ico 99,80% 99,60% 100,00% 

datum-narozeni 99,84% 100,00% 99,69% 

type-all 90,29% 94,92% 86,09% 

Tabulka 5.19 Výsledky pravidel pro typy entit 

 

 F-míra Přesnost Pokrytí  

rozhodující-orgán 94,25% 99,71% 89,35% 

soudce 92,45% 98,44% 87,14% 

žalobce 83,04% 95,62% 73,39% 

právní-zástupce 92,07% 97,60% 87,13% 

žalovaný 70,11% 95,63% 55,34% 

oprávněný 77,19% 95,65% 64,71% 

vedlejší-účastník 21,82% 66,67% 13,04% 

povinný 93,10% 93,10% 93,10% 

ro-nižší-instance 79,80% 95,18% 68,70% 

role-all 84,82% 97,42% 75,10% 

Tabulka 5.20 Výsledky pravidel pro role 

 



 

45 
 

5.5 Kombinace strojového učení a pravidel pro rozpoznání účast-

níků 

Strojové učení a ručně sestrojená pravidla dosahují podobných výsledků. Poku-

síme se úspěšnost dále zvýšit kombinací obou metod. 

Nametag umožňuje prostřednictvím externího taggeru dodat na vstupu ke kaž-

dému tokenu značku, která je pak použita jako příznak.38 Do této značky vložíme 

výsledek pravidlového rozpoznávání, a to včetně role. Značka bude ve tvaru 

typ_role, tedy např. osoba_žalobce. 

5.5.1 Kombinace + pravidla pro typy entit 

Nejprve vyzkoušíme variantu, ve které budeme rozpoznávat typy entit (role je 

potom možné odhadnout pomocí SVM klasifikátoru nebo pomocí pravidel). V této 

variantě aplikujeme pouze pravidla, která rozpoznávají typy entit a značka tedy 

bude mít tvar typ_. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 97,86% 97,96% 97,76% 98,17% 98,37% 97,97% 

adresa 92,61% 91,81% 93,43% 95,13% 95,00% 95,27% 

osoba 97,76% 97,24% 98,29% 98,61% 98,42% 98,80% 

firma 73,99% 71,29% 76,90% 87,20% 87,09% 87,31% 

ico 97,37% 96,79% 97,97% 98,78% 98,78% 98,78% 

datum-narozeni 99,38% 99,38% 99,38% 99,84% 100,00% 99,69% 

spravni-organ 11,11% 37,14% 6,53% 79,56% 86,90% 73,37% 

type-all 91,95% 92,84% 91,07% 95,87% 96,11% 95,63% 

Tabulka 5.21 Výsledky hybridního systému pravidla + nametag39, typy entit 

 

5.5.2 Kombinace Nametag + pravidla pro rozpoznávání typů i rolí 

V druhé variantě použijeme Nametag pro rozpoznání typu entit i rolí a na vstupu 

předáme kompletní výsledky rozpoznávání pravidly, tedy včetně odhadnuté role.  

  

                                                        
38 Značka je primárně učena na part-of-speech tag a její využití pro jiný účel znemožňuje použití 
morfologické analýzy. Ideální by bylo Nametag rozšířit tak, aby bylo možné k jednotlivým toke-
nům zadat vlastní příznaky jiným způsobem (např. v dalším sloupci). 
39 použita pro tento případ optimální konfigurace velikost okolí: 6 
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 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

osoba_soudce 94,06% 92,19% 96,01% 97,64% 96,97% 98,31% 

soud_rozhodující-orgán 94,33% 91,67% 97,14% 97,78% 98,17% 97,40% 

osoba_právní-zástupce 95,33% 94,93% 95,74% 96,38% 96,38% 96,38% 

firma_žalobce 69,60% 60,07% 82,73% 85,65% 82,08% 89,55% 

osoba_žalovaný 79,42% 75,23% 84,10% 88,44% 86,70% 90,26% 

spravni-organ_žalovaný 29,93% 47,83% 21,78% 83,17% 83,17% 83,17% 

celkem 86,10% 87,30% 84,93% 92,20% 92,56% 91,84% 

Tabulka 5.22 Hybridní systém pravidla + nametag, vč. rolí, výsledky pro typ_role 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

rozhodující-orgán 94,33% 91,67% 97,14% 97,78% 98,17% 97,40% 

soudce 93,99% 92,19% 95,87% 97,56% 96,97% 98,16% 

žalobce 73,83% 66,00% 83,75% 85,71% 82,60% 89,08% 

právní-zástupce 91,08% 94,93% 87,52% 94,32% 94,70% 93,96% 

žalovaný 70,07% 72,95% 67,42% 86,70% 85,52% 87,92% 

oprávněný 32,56% 77,78% 20,59% 76,67% 88,46% 67,65% 

vedlejší-účastník 3,64% 11,11% 2,17% 37,14% 54,17% 28,26% 

povinný 80,77% 91,30% 72,41% 83,02% 91,67% 75,86% 

jiný 13,33% 21,74% 9,62% 49,48% 53,33% 46,15% 

ro-nižší-instance 74,61% 92,31% 62,61% 85,59% 83,47% 87,83% 

role-all 81,29% 84,13% 78,63% 89,78% 90,47% 89,11% 

Tabulka 5.23 Hybridní systém pravidla + nametag, vč. rolí, výslekdy pro role 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí  F-míra Přesnost Pokrytí  

soud 98,57% 98,98% 98,17% 98,88% 99,18% 98,58% 

adresa 91,29% 89,70% 92,93% 94,89% 94,66% 95,12% 

osoba 96,82% 97,25% 96,39% 98,58% 98,48% 98,67% 

firma 76,21% 76,80% 75,63% 86,84% 86,62% 87,06% 

ico 97,55% 97,95% 97,15% 98,98% 99,18% 98,78% 

datum-narozeni 99,38% 99,38% 99,38% 99,53% 99,69% 99,38% 

spravni-organ 26,72% 68,75% 16,58% 78,31% 89,10% 69,85% 

type-all 91,84% 93,12% 90,59% 95,79% 96,16% 95,41% 

Tabulka 5.24 Hybridní systém pravidla + nametag (vč. rolí), výsledky pro typy entit 
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5.6 Normalizace jmen osob, adres a soudů 

Pojmenované entity se v textu často vyskytují v odvozených tvarech (např. Okres-

ního soudu v Praze 8, Petru Novákovi). V rámci rozpoznání účastníků je vhodné 

převést jména do základních tvarů, neboli provést jejich normalizaci. 

Normalizací entit se zabývá bakalářská práce Normalizace pojmenovaných entit 

v českých textech z roku 2014 [21]. Výsledná implementace pracuje na úrovni syn-

taktických stromů, které upravuje pomocí normalizačních pravidel40. Díky tomu 

je možné správně normalizovat složené entity (jako např. „nehmotnými výsledky 

výzkumu a vývoje“).  

Z entit rozpoznávaných v hlavičkách soudních rozhodnutí se normalizace týká 

především jmen osob a názvů soudů. Naopak firmy bývají v naprosté většině pří-

padů uvedeny v základním tvaru. 

Zvláštní pozornost si zasluhují adresy, v jejichž případě je zřejmé, že si nevysta-

číme s lingvistickými metodami a pokusíme se adresu nalézt v rejstříku RUÍAN. 

Tato metoda se označuje jako Named Entity Resolution, případně Record Linkage. 

Propojení s databází by bylo možné také v případě soudů a soudců (jejich seznam 

je veřejně dostupný), advokátů (každý advokát je registrovaný v databázi České 

advokátní komory a má přiřazené evidenční číslo) a správních orgánů. 

5.6.1 Normalizace jmen osob 

Normalizace jmen osob spočívá v převedení jména a příjmení do prvního pádu. 

Provedeme tedy lemmatizaci textu pomocí nástroje Morphodita41 a slova v pří-

slušných entitách nahradíme lemmaty. 

  

                                                        
40 http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~kubat/CNEN/ 
41 http://ufal.mff.cuni.cz/morphodita 
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5.6.2 Normalizace jmen soudů 

Jména soudů (jako např. Okresní soud v Mladé Boleslavi) jsou typickým příkladem 

entit, které je možné normalizovat na úrovni syntaktického stromu. V práci 

[21]jsou také uvedeny mezi příklady normalizovaných entit. 

Vzhledem k časové náročnosti větných rozborů je ale tento přístup zbytečně slo-

žitý, normalizaci jmen soudů lze provést pomocí tří regulárních výrazů: 

(obvodní|okresní|ústavní|nejvyšší|správní)(ho|mu|m) -> $1 

(krajsk|městsk)(ého|ým|ému) -> $1ý 

(soud)(u|em) -> $1 

 

5.6.3 Normalizace adres 

U adres je nutné se vypořádat s několika faktory: 

 jejich části bývají někdy v 6. pádě (se sídlem v Praze, Hlaváčovo nám. 15), 

 jednotlivé složky adresy se vyskytují v různém pořadí, 

 některé části adresy (např. PSČ) nebývají vždy uvedeny, přitom jsou důle-

žité např. pro hromadnou korespondenci. 

Databáze všech adres (resp. adresních míst) je veřejně dostupná prostřednictvím 

základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)42, v regis-

tru jsou dokonce názvy obcí a částí obcí v několika pádech. 

K vyhledání adresy v databázi využijeme již existující nástroj dostupný přes we-

bovou službu43, která adresy zpracovává následovně 

1. rozdělí adresu na části 

2. pomocí regulárních výrazů najde část ulice + číslo / část obce + číslo  

3. vyhledá všechna odpovídající adresní místa v databázi 

4. výběr postupně zužuje pomocí ostatních částí adresy (části nenalezené 

v databázi se ignorují) 

5. pokud adresu nenajde, opakuje celý postup a při hledání v databázi igno-

ruje diakritiku 

                                                        
42 Data z registru územní identifikace, adres a nemovitostí jsou dostupná prostřednictvím výměn-
ného formátu VFR na adrese http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskyto-
vani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vymenny-format-RUIAN/Vymenny-format-RUIAN-(VFR).aspx 
43 Služba vznikla v roce 2013 pro účely validace adres v advokátním systému Praetor a kromě 
autora této práce se na ní podíleli další zaměstnanci Praetor Systems s.r.o. 

http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vymenny-format-RUIAN/Vymenny-format-RUIAN-(VFR).aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vymenny-format-RUIAN/Vymenny-format-RUIAN-(VFR).aspx
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6. pokud stále adresu nenajde, prohledá databázi včetně možných překlepů 

za použitím Levenshteinovy vzdálenosti44 

Z nalezeného záznamu adresního místa poté vytvoříme normalizovaný tvar.45 

Příklad: 

Uherském Hradišti, Na dedině 232 

Výsledek: 

Na Dědině 232 

686 01 Uherské Hradiště 

ID: 70526001 

 

5.7 Klasifikace právních kategorií a výsledků rozhodnutí 

Poslední z experimentů je klasifikace rozhodnutí podle dvou kritérií: výsledků ří-

zení a právní kategorie. 

Jako data použijeme náhodně vybraných 2000 rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu. Jak je vidět z následujících grafů, výsledky i právní kategorie jsou rozdě-

leny extrémně nepravidelně, nejčastější kategorie má 41,40 % v případě výsledku 

řízení (zamítnuto) a 32,65 % v případě právní kategorie (Azyl).46 

K vyhodnocení proto použijeme kromě náhodně vybraných dat ještě data vy-

braná tak, aby měla rovnoměrné rozdělení.  

                                                        
44 metrika vyjadřující podobnost textů minimálním počtem úprav (vložení, smazání), používá se 
při opravě překlepů (také editační vzdálenost) 
45 do kterého pro demonstraci zahrneme i kód adresního místa.  
46 Tyto výsledky použijeme jako referenční (baseline) pro ostatní metody 
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Graf 5.3 Rozdělení právních kategorií v testovacích datech NSS 
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Graf 5.4 Rozdělení výsledku řízení v testovacích datech NSS 

 

5.7.1 Strojové učení – SVM 

Na klasifikaci použijeme SVM klasifikátor s lineárním kernelem, podobně jako 

v případě rozpoznávání rolí. Jako příznaky použijeme bag-of-words reprezentaci, 

tedy každému slovu z trénovacích dat bude odpovídat jeden příznak, který bude 

nabývat hodnot 0, pokud se slovo v textu nevyskytuje, a 1, pokud má alespoň je-

den výskyt. 

 Kategorie Výsledek 

Data NSS-RANDOM NSS-UNIFORM NSS-RANDOM NSS-UNIFORM 

Baseline 32,65% 1,78% 41,40% 5,37% 

SVM (2000 – CV2)47 73,35% 66,02% 95,25% 79,16% 

SVM (5000 – CV10)48 82,52%  97,12%  

Tabulka 5.25 Výsledky klasifikace rozhodnutí – SVM klasifikátor 

                                                        
47 2000 dokumentů, 2-fold CV 
48 5000 dokumentů, 10-fold CV 
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5.7.2 Pravidla 

Druhá metoda klasifikace dokumentů bude založena na hledání vzorů.  

Pomocí ručního procházení dokumentů z jednotlivých kategorií  byla sestavena 

série pravidel, která mají formu jednoduchých regulárních výrazů (obsahujících 

pouze konstrukce variant (a|b), volitelných částí (a)? a výpustky, které se pak při 

zpracování nahradí sekvencí .{0,500}). 

Pravidla byla přidána pro 20 nejčastějších výsledků a 20 nejčastějších kategorií. 

U výsledků se jedná většinou o fráze z výrokové části rozhodnutí, např. 

Výsledek Pravidlo 

zrušeno a zastaveno se … ruší … se … zastavuje 

uznání viny se … uznává (vinnou|vinným), že 

uznání viny je … (vinna|vinen), že 

U právních kategorií jde většinou o klíčová slova: 

Kategorie Pravidlo 

Školství a věda školství 

Školství a věda školsk(ého|ých|ý|ému|ém) 

Školství a věda škol(a|y|ou|e|u|ách) 

Školství a věda studi(um|a|em|u) 

Školství a věda student(i)? 

Školství a věda vzdělávání 

Školství a věda univerzit(a|y|ou|ní) 

Vlastní klasifikace textu potom funguje na bázi bodování: 

 v textu se postupně hledají všechna pravidla. 

 pokud je některé pravidlo splněno, příslušné třídě se započítá bod (na více 

výskytů pravidla v textu se nebere potaz)  

 Vybere se třída s největším počtem bodů. Pokud má více tříd stejný počet 

bodů, jsou upřednostněna pravidla uvedena v seznamu výše (pravidla 

jsou řazena od konkrétních k obecnějším) 

 Kategorie Výsledek 

Data NSS-RANDOM NSS-UNIFORM NSS-RANDOM NSS-UNIFORM 

Baseline 32,65% 1,78% 41,40% 5,37% 

Pravidla 42,20% 18,27% 58,45% 45,97% 

Tabulka 5.26 Výsledky klasifikace rozhodnutí – pravidla 
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6 Vyhodnocení 

6.1 Rozpoznávání pojmenovaných entit 

6.1.1 Soudy 

Rozpoznání jmen soudů je díky jejich neměnnému seznamu a pevně dané struk-

tuře názvu jednoduchý úkol, který lze efektivně řešit seznamem nebo regulárními 

výrazy. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

rules + nametag roles 98,57% 98,98% 98,17% 98,88% 99,18% 98,58% 

Regex 98,28% 97,60% 98,98% 98,28% 97,60% 98,98% 

Regex + Nametag 97,97% 97,97% 97,97% 93,82% 93,72% 93,92% 

Nametag baseline 96,86% 96,57% 97,15% 97,57% 97,37% 97,76% 

Nametag 93,93% 92,01% 95,93% 97,45% 97,95% 96,95% 

JTagger 84,40% 87,04% 81,91% 84,40% 87,04% 81,91% 

MUNI NER 64,83% 96,36% 48,85% 64,83% 96,36% 48,85% 

Nametag - CNEC 52,92% 60,63% 46,95% 52,92% 60,63% 46,95% 

Tabulka 6.1 Souhrnné výsledky pro soudy 

6.1.2 Osoby 

Rozpoznání osob je pravděpodobně nejčastěji řešená varianta rozpoznávání po-

jmenovaných entit a současné nástroje dosahují dobrých výsledků bez potřeby 

trénování vlastních modelů. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

Pravidla + Nametag  97,76% 97,24% 98,29% 98,61% 98,42% 98,80% 

Pravidla49 96,93% 96,02% 97,85% 96,93% 96,02% 97,85% 

rules + nametag roles 96,82% 97,25% 96,39% 98,58% 98,48% 98,67% 

Nametag 96,63% 96,23% 97,02% 97,05% 96,32% 97,78% 

Nametag - CNEC 93,46% 92,82% 94,11% 93,46% 92,82% 94,11% 

MUNI NER 79,77% 68,49% 95,50% 79,77% 68,49% 95,50% 

Tabulka 6.2 Souhrnné výsledky pro osoby 

Nametag dosahuje přesnosti 92,8 % a pokrytí 94,1 %, k trénování využívá mimo 

jiné výsledky klasifikace slov, kterou provádí morfologický analyzátor. Existující 

pravidlový systém z dílny MUNI sice dosahuje překvapivě špatných výsledků 

                                                        
49 Použita varianta bez odebrání geografických názvů  
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kvůli nízké přesnosti 79,77 %, pokud by ale nerozpoznával slova IČ a IČO jako 

jména osob, stoupla by přesnost o 15 %. 

Rozpoznávání založené na vyhledávání v seznamu jmen a příjmení ze statistic-

kého úřadu, navíc doplněné o skloňování, dosahuje vynikající úspěšnosti 

96,93 %, tedy lepší, než ostatní metody. Jasnou nevýhodou je fakt, že v seznamu 

jsou obsažena pouze jména občanů České republiky. 

Nejúspěšnější je tato metoda v kombinaci s Nametagem, který dále zvyšuje přes-

nost i pokrytí. U přesnosti se jedná zejména o eliminaci jmen obsažených v adre-

sách, u pokrytí jde převážně o jména cizinců, která nejsou obsažena v seznamech. 

Celkově lze říci, že rozpoznávání jmen osob je pro účely zpracování soudních roz-

hodnutí vyřešený problém. 

6.1.3 Firmy 

Výrazně horší je situace v případě rozpoznávání názvů společností. Nametag, 

tedy statistický nástroj trénovaný na CNEC korpusu dosahuje pokrytí 19,54 % 

(a přesnosti 46,95 %). Pravidlový detektor z MUNI je na tom se sérií jednodu-

chých regulárních výrazů výrazně lépe s pokrytím 57,53 % a přesností 80,45 %. 

Téměř stejné pokrytí a o 10 % lepší přesnost má námi použité pravidlo, které 

spoléhá na výskyt zkratky právní formy (s. r. o., a. s.), některé právní formy tedy 

z principu nemůže detekovat.  

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

rules + nametag roles 76,21% 76,80% 75,63% 86,84% 86,62% 87,06% 

Pravidla + Nametag  73,99% 71,29% 76,90% 87,20% 87,09% 87,31% 

Pravidla (IČO lookup 78,08% 88,18% 70,05% 78,08% 88,18% 70,05% 

Pravila (RE only) 70,28% 90,08% 57,61% 70,28% 90,08% 57,61% 

Nametag (best) 67,22% 63,37% 71,57% 86,81% 87,60% 86,04% 

MUNI NER 67,08% 80,45% 57,53% 67,08% 80,45% 57,53% 

Nametag (baseline) 57,86% 57,36% 58,38% 85,35% 86,46% 84,26% 

Nametag - CNEC 27,60% 46,95% 19,54% 27,60% 46,95% 19,54% 

 Tabulka 6.3 Souhrnné výsledky pro firmy 

Názvy společností se rozpoznávají obtížně, často jde o smysluplná slovní spojení, 

jména obsahují názvy měst nebo celé adresy (extrémní případ jsou sdružení 

vlastníků, v textu se běžně vyskytují i ve formě, kdy prakticky splývá firma s ad-

resou (Sdružení vlastníků jednotek Národní 133, Národní 133, 110 00 Praha).  
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Situaci by mohl výrazně ulehčit fakt, že všechny firmy jsou registrovány ve veřej-

ných rejstřících a k rozpoznávání by se dalo použít porovnávání se seznamem. 

Bohužel žádný z použitelných registrů (obchodní rejstřík, registr ekonomických 

subjektů, registr plátců DPH) není k dispozici ke stažení ani neposkytuje API, 

které by umožnilo větší množství dat stáhnout. Existují nicméně komerční data-

báze, z nichž některé export umožňují. 50 

V hlavičkách soudních rozhodnutí následuje často za firmou její identifikační číslo 

(IČO). Vyzkoušeli jsme tedy přístup, který nejprve extrahuje z dokumentu identi-

fikační čísla, k nim následně za pomoci vybrané online služby doplní názvy spo-

lečností a tyto názvy následně vyhledá v textu a označí za firmy. Po této úpravě 

stouplo pokrytí pravidlové metody z 57,61 % na 70,05 %. 

Podobného pokrytí (a tedy lepšího, než mají metody založené pouze na regulár-

ních výrazech) dosahuje také Nametag natrénovaný na soudních rozhodnutích, 

problémem ale je nízká přesnost. Použitím Nametagu v kombinaci s pravidly (vč. 

vyhledávání názvu firmy podle IČO) se pokrytí ještě zvyšuje na téměř 77 %, ale 

přesnost i F-míra zůstávají stále nižší než u pravidlového přístupu. 

Přesto, že F-míra 78,08 % v kontextu detekce pojmenovaných entit v českých tex-

tech není úplně špatný výsledek, bylo by dobré pro praktickou využitelnost 

úspěšnost detekce firem dále vylepšit. Jako pragmatické řešení se nabízí získání 

seznamu firem, případně by jistě bylo možné úspěšnost zvyšovat laděním použi-

tých pravidel.  

6.1.4 IČO 

Identifikační číslo osoby neboli IČO je typický příklad entity, k jejíž detekci stro-

jové učení smysl příliš nemá. Překvapující je relativně špatné pokrytí u Nametagu 

natrénovaného na soudních rozhodnutích, vzhledem k tomu, že se čísla vyskytují 

vždy ve stejné formě zkratky IČO (v několika obdobách – i. č. apod.) následované 

číslicemi, někdy oddělenými mezerami. 

  

                                                        
50 např. Merk.cz 
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 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

Pravidla 99,80% 99,60% 100,00% 99,80% 99,60% 100,00% 

Pravidla + Nametag 97,37% 96,79% 97,97% 98,78% 98,78% 98,78% 

Nametag (best) 92,44% 95,65% 89,43% 95,65% 97,47% 93,90% 

Tabulka 6.4 Souhrnné výsledky pro IČO 

6.1.5 Datum narození 

Podobné jsou výsledky pro datum narození. Jednoduché pravidlo spočívající v  re-

gulárním výrazu a seznamu měsíců vykazuje prakticky stoprocentní úspěšnost. 

Nametag v tomto případě také rozpoznává data narození bez problémů. 

 AK1-AK2 AK CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

Pravidla + Nametag 99,38% 99,38% 99,38% 99,84% 100,00% 99,69% 

Pravidla 99,37% 100,00% 98,75% 99,37% 100,00% 98,75% 

Nametag (best) 99,07% 98,76% 99,38% 99,69% 99,69% 99,69% 

Tabulka 6.5 Souhrnné výsledky pro datum narození 

6.1.6 Adresy 

V dělení entit CNEC korpusu nejsou adresy jako celek, jsou rozděleny na dílčí 

části. Po prozkoumání výsledků aplikace Nametagu s CNEC modelem na několik 

soudních rozhodnutí ale bylo zřejmé, že nemá příliš smysl zabývat se jejich spo-

jením do jedné entity51 - ani jedna z adres v testovaných dokumentech nebyla 

klasifikována správně. Další existující nástroj, pravidlový detektor z MUNI využí-

vající seznamy ze statistického úřadu a regulární výrazy, dosahuje pokrytí pou-

hých 33,70 %. 

Nametag natrénovaný na našich datech dosahuje o poznání lepších výsledků, po-

krytí 88,48 % a přesnost 84,42 %. 

Pravidlový přístup, který využívá seznamy obcí, částí obcí a ulic ze základního 

registru RUIAN spolu s regulárními výrazy popisujícími různé možnosti kompo-

zice adresy z dílčích části, má pokrytí 79,58% a přesnost  91,84%, tedy nižší po-

krytí a vyšší přesnost, než Nametag. 

                                                        
51 podobně, jako se skládá nadentita P u osob 
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Přesnost při kombinaci obou přístupů je 91,81 %, tedy zůstane na úrovni pravidel 

a pokrytí se zvýší na výborných 93,43 %, což je o 14 % více, než dosahují samotná 

pravidla a 5 % více, než samotný Nametag (ten má ale horší přesnost). 

Rozpoznávání adres je asi nejlepší příklad přínosu spojení pravidel s metodami 

strojového učení. 

 AK1-AK2 AK-CV 

 F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

Pravidla + Nametag 92,61% 91,81% 93,43% 95,13% 95,00% 95,27% 

Nametag  86,40% 84,42% 88,48% 93,67% 93,21% 94,13% 

Pravidla 85,27% 91,84% 79,58% 85,27% 91,84% 79,58% 

MUNI NER 47,67% 81,44% 33,70% 47,67% 81,44% 33,70% 

Tabulka 6.6 Souhrnné výsledky pro adresy 

6.2 Role 

Nejprve porovnáme výsledky metod pracujících na principu klasifikace již nale-

zených entit, tedy SVM klasifikátoru a pravidel na rozpoznání rolí. Vyhodnocení 

provedeme nejprve na entitách převzatých z testovacích dat. 

  AK1-AK2 AK-CV 

Typy Role F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

- Pravidla 90,74% 98,50% 84,12% 90,74% 98,50% 84,12% 

- SVM 83,50% 83,48% 83,51% 91,83% 91,82% 91,85% 

Tabulka 6.7 Srovnání klasifikátorů proceních rolí (pravidla a SVM) 

Pravidla dosahují F-míry 90,74 %, což je o 7 % lepší výsledek, než má SVM klasi-

fikátor při vzájemné validaci mezi AK1 a AK2. Špatný výsledek je ale do značné 

míry způsoben faktem, že v trénovacích datech AK1 se řada procesních rolí z AK2 

vůbec nevyskytuje. Vzhledem k tomu, že se obsahy entit nahrazují jejich typem 

a SVM klasifikátor se tedy nemůže rozhodovat podle jmen konkrétních advokátů 

či klientů, můžeme v tomto případě porovnat i hodnotu u křížové validace, kde 

má SVM klasifikátor sice o 7 % nižší přesnost, ale také o 7 % vyšší pokrytí a F-

míra je také mírně vyšší. 
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Ještě zřetelnější je rozdíl v případě použití křížové validace na datech jednotli-

vých kanceláří.  

  AK1-CV AK2-CV 

Typy: Role F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

- Pravidla 93,46% 98,96% 88,54% 88,87% 98,25% 81,13% 

- SVM 97,11% 97,11% 97,11% 89,47% 89,44% 89,50% 

Tabulka 6.8 Srovnání klasifikátorů proceních rolí (pravidla a SVM), 
křížová validace na jednotlivých AK 

U obou kanceláří má pak SVM klasifikátor lepší výsledky než pravidla, u AK1 je 

rozdíl výrazný (s polovičním počtem chybně rozpoznaných rolí). Nutno dodat, že 

navržená pravidla jsou poměrně jednoduchá a jistě by se dala vylepšit.52 

V následující tabulce jsou výsledky pro metody rozpoznávající a typy entit i role, 

tedy Nametag rozpoznávající role v klasické a hybridní variantě. Aby bylo možné 

srovnat výsledky všech metod, zahrneme do tabulky SVM klasifikátor a pravidla, 

tentokrát ale místo entit zkopírovaných z testovacích dat budou klasifikovat en-

tity rozpoznané Nametagem. 

  AK1-AK2 AK CV 

Typy: Role: F-míra Přesnost Pokrytí F-míra Přesnost Pokrytí 

Nametag Pravidla 86,76% 95,32% 79,61% 86,76% 95,32% 79,61% 

Nametag SVM 79,35% 80,28% 78,45% 89,13% 89,30% 88,96% 

Nametag 79,81% 82,52% 77,28% 88,69% 89,18% 88,21% 

Pravidla + Nametag 81,29% 84,13% 78,63% 89,78% 90,47% 89,11% 

Tabulka 6.9 Srovnání rozpoznávání procesních rolí 
(klasifikátory použity v kombinaci s nametagem) 

Když srovnáme výsledky získané křížovou validací, vychází jako nejlepší varianta 

použití hybridního klasifikátoru, tedy kombinace Nametagu a pravidel v konfigu-

raci, ve které se rozpoznávají společně typy entit i role. Ostatní varianty metod 

založených na strojovém učení vykazují podobné výsledky. Zatímco tyto metody 

mají podobné hodnoty přesnosti a pokrytí v rozsahu 88-89 %, klasifikace pomocí 

pravidel má výrazně lepší přesnost 95,32 % a pokrytí pouhých 79,61 %.   

  

                                                        
52 pravidla se dají vždy vylepšit, to je jejich známá vlastnost 
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6.3 Klasifikace 

U klasifikace dokumentů podle právních kategorií i podle výsledku řízení hovoří 

výsledky ve prospěch strojového učení. SVM klasifikátor vykazuje výrazně lepší 

výsledky než pravidla, jejichž sestavení vyžadovalo pracné hledání vzorů a klíčo-

vých slov v trénovacích dokumentech. 

 právní kategorie výsledek řízení 

 NSS-RANDOM NSS-UNIFORM NSS-RANDOM NSS-UNIFORM 

Baseline 32,65% 1,78% 41,40% 5,37% 

SVM (2000/2 CV) 73,35% 66,02% 95,25% 79,16% 

SVM (5000/10 CV) 82,52% - 97,12% - 

Pravidla 42,20% 18,27% 58,45% 45,97% 

Tabulka 6.10 Souhrnné výsledky pro klasifikaci 

Klasifikátor by bylo zajímavé rozšířit o příznaky specifické pro soudní rozhod-

nutí, například využít rozdělení na sekce úvod / výrok / odůvodnění, nebo přidat 

speciální příznaky reprezentující odkazovanou legislativu. 
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Závěr 

V této práci jsme prozkoumali různé metody extrakce informací ze soudních roz-

hodnutí a porovnali přístupy založené na strojovém učení s pravidlovými.  

Ukázalo se, že existující nástroje natrénované na jiných typech textů nejsou prak-

ticky použitelné pro extrakci informací z rozsudků. Připravili jsme anotovaný 

korpus 400 soudních rozhodnutí ze dvou advokátních kanceláří, který jsme pou-

žili na evaluaci a trénování statistických metod: Nametagu pro rozpoznávání po-

jmenovaných entit a SVM klasifikátoru pro klasifikaci těchto entit a také klasifi-

kaci soudních rozhodnutí podle právní kategorie a výsledku. 

Vytvořili jsme také systém pravidel založených na regulárních výrazech, sezna-

mech a slovnících. Podrobné srovnání metod je v předchozí kapitole, ve zkratce 

lze říci, že metody strojového učení mají mírně lepší F-míru a výrazně lepší po-

krytí, pravidla mají lepší přesnost. 53     

Jak pravidlové metody, tak metody strojového učení vykazují použitelné vý-

sledky, jak je možné se přesvědčit v připravené webové aplikaci. 

 

                                                        
53 Přínosná úvaha na téma výhod pravidlových metod je v článku Rule-Based Information Ex-
traction is Dead! Long Live Rule-Based Information Extraction Systems! [22] 
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Příloha 1: Uživatelská dokumentace 

V této příloze je dokumentace k nástrojům 

 Train.exe 

 Recognize.exe 

 Experiment.exe 

Kromě těchto nástrojů je součástí práce webová aplikace dostupná na adrese 

http://courtdoc.praetoris.cz/. 

Train.exe  

Nástroj na trénování modelů. 

 

Použití:   

 

Train.exe [-v] scenario model-dir train-dir1 [train-dir2 [...]] 

 

Parametry: 

 

scenario  soubor s popisem trénovacího scénářem v xml formátu. 

Očekáván kořenový element <Scenario>. 

 

model-dir adresář, do kterého se nahraje model (adresář se 

vytvoří, pokud neexistuje)  

 

train-dir adresář s trénovacími daty v brat formátu (tedy 

soubory ann a txt). Adresářů může být více 

oddělených mezerami. 

 

-v zapíná podrobnější výpis průběhu trénování  

 

Příklad: 

 

Train.exe –v scenarios/hybrid.xml models/hybrid data/ak1 data/ak2 
 

 

  

http://courtdoc.praetoris.cz/
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Recognize.exe 

Aplikuje model a vrátí xml 

Použití:   

 

Recognize.exe [-v] scenario model-dir input [output] 

 

Parametry: 

 

scenario  soubor s popisem scénáře v xml formátu. Očekáván kořenový 

element <Scenario>. 

 

model-dir adresář s modelem (vytvořeným pomocí Train.exe a stejného 

scénáře  

 

input Vstupní soubor s textem ve formátu TXT nebo PDF. Typ se 

rozpozná automaticky podle přípony. 

 

output Výstupní soubor ve formátu xml. Pokud není zadán, vytvoří 

se automaticky změnou přípony vstupního souboru na .xml.  

 

-v zapíná podrobnější výpis průběhu zpracování  

 

Příklad: 

 

Recognize.exe –v scenarios/hybrid.xml models/hybrid rozsudek.pdf 

 

 

Experiment.exe 

Nástroj Experimt.exe spustí experiment popsaný v XML (viz dokumentace XML)  

 

Použití:   

 

Experiment.exe [-v] experiment results-dir 

 

Parametry: 

 

experiment  soubor s popisem experimentu v XML formátu. Kořenový 

element musí být <Experiment>. 

 

results-dir adresář, do kterého se nahrají výsledky  

 

-v,--verbose zapíná podrobnější výpis průběhu experimentu  

 

Příklad: 

 

Experiment.exe –v nametag.xml results/nametag 
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Příloha 2: Popis použitého Xml formátu 

V této příloze je popis xml formátu pro definici experimentů a scénářů trénování 

a rozpoznávání. Příklady jsou dostupné v přiložených datech a ve webové apli-

kaci. 

<Experiment> 

Kořenový element popisů experimentů pro použití s nástrojem Experiment.exe.  

Obsahuje element <Evaluation> a elementy <Scenario>. 

<Evaluation> 

Popis vyhodnocení experimentu. 

Obsahuje libovolný počet elementů <CrossValidation> a <MutualValidation>. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

basedir relativní cesta k adresáři s daty ../data 

 

<CrossValidation> 

Popis dat vyhodnocených křížovou validací. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

name Název AK-CV 

dir adresáře s daty pro křížovou 

validaci, může obsahovat ně-

kolik adresářů oddělených 

čárkou 

AK1,AK2 

folds počet skupin pro křížovou va-

lidaci 

10 

 

<MutualValidation> 

Popis dat vyhodnocených vzájemnou validací. 

Atributy: 



 

67 
 

Název Popis Příklad 

name Název AK1-AK2 

dir1 první adresář s daty pro 

vzájemnou validaci, může 

obsahovat několik adre-

sářů oddělených čárkou 

AK1 

dir2 druhý adresář s daty pro 

vzájemnou validaci, může 

obsahovat několik adre-

sářů oddělených čárkou 

AK2 

 

<Scenario> 

Popis scénáře trénování modelů a zpracování dokumentů. Použito v nástrojích 

Train.exe, Recognize.exe a webové aplikaci CourtDocWeb. Scénáře jsou také sou-

částí popisu experimentů. 

Obsahuje elementy <Param> a sekce <Training> a <Recognition>. 

<Param> 

Popisuje parametr scénáře a jeho hodnoty. Pokud je scénář spouštěn v rámci ex-

perimentu, provede se scénář opakovaně pro všechny kombinace hodnot para-

metrů. Ostatní nástroje elementy <Param> ignorují. 

Element má dvě varianty, buď obsahuje výčet hodnot, nebo rozsah celých čísel, 

kterým se postupně prochází. Parametry se pak mohou použít kdekoliv v elemen-

tech Training a Recognition ve tvaru {name}. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

name název parametru stages 

values hodnoty parametru 2|5|10 

from dolní mez pro iterace 1 

to horní mez pro iteraci 4 

Příklad: 

<Scenario name="nametag"> 

  <Param name="stages" from="2" to="5"/> 
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  <Param name="iter" values="10|20|30"/> 

  <Training> 

    <NametagTrainer iterations="{iter}" stages="{stages}" /> 

  </Training> 

</Scenario> 

 

<Training> 

Popis trénovací fáze scénáře. Obsahuje elementy odpovídající implementacím 

rozhraní ITrainer, tedy např. <NametagTrainer>, nebo <SvmRoleTrainer>. 

<Recognition> 

Popis rozpoznávání a klasifikace. Jednotlivé elementy odpovídají třídám imple-

mentujícím rozhraní IRecognizer a jsou spouštěny v pořadí, v jakém jsou uve-

deny. 
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Implementace rozhraní ITrainer: 

<NametagTrainer> 

Trenér pro rozpoznávání typů entit (případně i rolí) pomocí Nametagu. 

Název Popis Příklad 

stages počet fází nametagu 2 

iterations počet iterací trénování 

nametagu 

10 

model použitý model trivial 

include-roles rozpoznávat kromě typů 

entit také jejich role 

1 

use-rules použít pravidla, jen 

v kombinaci s mo-

del=external. Pokud je 

volba aktivní, musí být 

přítomen element <Pre-

Recognition> 

1 

 

Obsahuje element <FeatureTemplate>, jehož obsah je předán Nametagu v para-

metru feature-template. 

Pokud je zapnutá volba use-rules, musí být přítomen i element <PreRecognition> 

obsahující libovolné množství elementů rozhraní IRecognizer. 

Příklad: 

<NametagTrainer model="external" iterations="{iterations}" 

stages="{stages}" use-rules="1"> 

  <FeatureTemplate> 

    Form/{span} 

    RawLemmaCapitalization/{span} 

    Tag/{span} 

    NumericTimeValue/1 

    PreviousStage/{span} 

  </FeatureTemplate> 

  <PreRecognition> 

    <PersonLookupRecognizer /> 

    <AddressLookupRecognizer /> 

    <CompanyLookupRecognizer use-ico-lookup="1" /> 

    <IcoLookupRecognizer /> 

    <CourtLookupRecognizer /> 
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    <BirthDateLookupRecognizer /> 

  </PreRecognition> 

</NametagTrainer> 

 

<SvmRoleTrainer> 

Trenér pro klasifikací rolí entit pomocí SVM. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

window-size velikost okolí 10 

replace-entity-content přepínač nahrazení obsahu 

entit jejich typem 

1 

scale-data umožňuje vypnout scaling 

dat před aplikací SVM klasi-

fikátoru 

0 

 

<SvmClassTrainer> 

Trenér pro klasifikací výsledků a právních kategorií pomocí SVM. Elementů může 

být přítomno více pro různé typy tříd. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

classType typ rozpoznávané třídy 

(result nebo category) 

category 

scale-data umožňuje vypnout sca-

ling dat před aplikací 

SVM klasifikátoru 

0 
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Implementace rozhraní IRecognizer: 

<NametagRecognizer> 

Rozpoznávání entit Nametagem. Model musí být trénovaný pomocí <Nametag-

Trainer>. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

use-rules použít pravidla. Pokud je volba zapnutá, musí 

být přítomen také element <PreRecognition>, se 

stejným obsahem jako v případě <NametagTra-

iner> 

1 

 

<PersonLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač pro osoby. 

<CompanyLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač pro firmy. 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

use-ico-lookup Použití webových služeb pro vyhledání 

názvu firem dle IČ. 

1 

 

<CourtLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač pro soudy. 

<BirthdateLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač pro data narození. 

<IcoLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač pro IČO. 
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<MuniNerLoader> 

Načte výsledky MUNI NER. Výsledky musí připravené v zadaném adresáři a 

jména souborů se musí shodovat se jmény testovacích dat.  

Atributy: 

Název Popis Příklad 

directory adresář s výsledky 1 

 

<TestDataLoader> 

Slouží pro testování klasifikace rolí – načte typy entit z testovacích dat, pokud 

jsou k dispozici anotace. 

<SvmRoleRecognizer> 

Doplní k již rozpoznaným entitám role získané SVM klasifikátorem. Lze použít 

s modelem vytvořeným pomocí <SvmRoleTrainer>. 

<RoleLookupRecognizer> 

Pravidlový rozpoznávač rolí, pracuje s již rozpoznanými entitami. 

<AddressNormalizer> 

Normalizátor adres. Doplní k již rozpoznaným entitám adres základní tvar vyhle-

daný v databázi RÚIAN. 

<CourtNormalizer> 

Normalizátor jmen soudů založený na regulárních výrazech. 

<MorphoditaNormalizer> 

Normalizátor jmen osob založený na lemmatizaci. 

<SvmClassRecognizer> 

Atributy: 

Název Popis Příklad 

classType typ rozpoznávané třídy 

(result nebo category) 

category 

 

 



 

73 
 

Příloha 3: Struktura projektu CourtDocIE 

Zde jsou popsány hlavní třídy projektu. 

CourtDocIE 

Hlavní knihovna obsahující veškerou functionalitu trénování a rozpoznávání. 

AnnotatedInstance Instance anotovaného textu, obsahuje samotný text a 

entity. 

Entity Pojmenovaná entita 

FileFormats.* Namespace, ve kterém jsou třídy pro načítání a zapiso-

vání do různých formátů, načítá / zapisuje se vždy pole 

AnnotatedInstance[] 

Tokenizer Třída provádějící tokenizaci textu. 

IRecognizer Rozhraní pro rozpoznávače, odpovídá xml elementům 

v sekci <Recognition>. Zásadní je metoda ProcessIn-

stances(AnnotatedInstance[] instances). Ta se po-

stupně zavolá na všech rozpoznávačích. 

ITrainer Rozhraní pro trenéry 

IConfigurable Rozhraní pro třídy, které načítají konfiguraci z Xml. 

Scenario Třída reprezentující scénář (odpovídá elementu 

<Scenario>) 

Experiment Třída reprezentující experiment (odpovídá elementu 

<Experiment>) 

InformationExtractor Vysokoúrovňové rozhraní pro extrakci informací, načte 

scénář a data a vrátí CourtDecisionInfo  

CourtDecisionInfo Objekt obsahující klasifikační třídy a pole PartyInfo[] 

PartyInfo Informace o účasníkovi řízení 

 

CourtDocWeb 

Webová aplikace. Využívá třídu InformationExtractor k získání výsledku v po-

době CourtDecisionInfo. Tuto třídu poté serializuje do JSON a předá Front-endo-

vému MVC frameworku, který výsledek zobrazí uživateli. 

Experiment, Train, Recognize 

Command-line nástroje (viz Příloha 1). Vytvoří z xml instanci třídy Scenario, pří-

padně Experiment a spustí rozpoznávání / trénování / experiment se zadanými 

parametry. 
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Příloha 4: Přehled veřejných databází judikatury 

Aktuální seznam veřejných databází soudů. 

Rozhodnutí vrchních a krajských soudů 

 

Adresa http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judika-

tura_vks.nsf/webSpreadSearch 

Soudy Vrchní soud v Praze 

Vrchní soud v Olomouci 

Krajské soudy a Městský soud v Praze (civilní a trestní soud-

nictví) 

Rozsah Vybraná rozhodnutí 

Anonymizace Ano, každý dokument jinak 

Text rozhod-

nutí 

HTML 

 

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch
http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch
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Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

 

Adresa http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExten-

dedSearch&pageSource=0 

Soudy Nejvyšší správní soud 

Krajské soudy a Městský soud v Praze (správní soudnictví) 

Rozsah Všechna rozhodnutí 

Anonymi-

zace 

Ano, každý dokument jinak 

Text rozhod-

nutí 

PDF 

Metadata Číslo jednací 

Forma rozhodnutí 

Způsob rozhodnutí – vyplněno jen u NSS 

Datum rozhodnutí 

Účastníci řízení – vyplněno jen u NSS 

Opravný prostředek: spisová značka a způsob rozhodnutí 

Prejudikatura 

 

http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSource=0
http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaExtendedSearch&pageSource=0
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Rozhodnutí Ústavního soudu 

 

6.3.1 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
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Informace o řízení 

InfoSoud - Informace o řízení 

Adresa http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp 

Soudy Vrchní soud v Praze 

Vrchní soud v Olomouci 

Nejvyšší soud 

Krajské soudy (civilní a trestní soudnictví) 

Rozsah Veškerá řízení od roku 2006 

Informace Události řízení 

Další informace u jednotlivých událostí, např. typ rozhodnutí 

(rozsudek, usnesení, platební rozkaz) 

- http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/help.jsp 

 

InfoJednání - Informace o řízení 

Adresa http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp 

Soudy Vrchní soud v Praze 

Vrchní soud v Olomouci 

Nejvyšší soud 

Krajské soudy (civilní a trestní soudnictví) 

Rozsah Jen nařízená jednání v příštích 30 dnech 

Informace Datum, čas a místo jednání 

Účastníci 

 

Nejvyšší správní soud – informace o řízení 

Adresa http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaSimple-

Search&pageSource=0 

Soudy Nejvyšší správní soud 

Rozsah Všechna řízení 

Informace Účastníci, včetně rolí (stěžovatel, odpůrce, účastník řízení), ně-

kdy anonymizováno 

Věc – klasifikace, vyplněno u každého řízení 

Soud – krajský soud (tj. soud, který vydal předchozí rozhod-

nutí) 
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Spisová značka krajského soudu 

Správní orgán 

Č.j. správního orgánu 

Časová osa řízení, od zahájení řízení u krajského soudu 

 

InfoData – CSLAV 

Reporty rozhodovací činnosti soudů, rozděleny po měsících, na úrovni rejstříků, 

u skončených věcí informace u způsobu vyřešení.  

 

 

 

 

 


