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Úvod 

Svět a technologie v něm se stále vyvíjejí čím dál rychlejším tempem. Pomyslný 

krůček, který díky možnostem doby, dříve trval staletí, tak dnes uběhne s nevelkou 

nadsázkou v řádu dní. Do běžného života lidí stále více pronikají sofistikovanější přístroje 

obsahující umělou inteligenci a za několik desítek let může lidstvo dospět k jakémusi 

splynutí s technologií, které například předpovídá ve svém díle Dan Brown.1 

Ještě v době, kdy zákon č. 40/2009 Sb. vstupoval v účinnost2, byla hrozba trestné 

činnosti umělé inteligence (dále také jako „artificial intelligence“ nebo „AI“) na území 

České republiky a vlastně i světa do jisté míry stále science-fiction. Nicméně lidé si již 

od počátku prvního použití slova „robot“ uvědomovali jistou – v té době zajisté latentní 

– hrozbu myslících strojů. V průběhu posledního století bylo na toto téma napsáno již 

opravdu hodně knih, scénářů a povídek.  

Roku 1981 se stala fikce skutečností. V tomto roce totiž 37letého japonského 

zaměstnance továrny na motocykly usmrtilo mechanické rameno (robot) vybavené 

umělou inteligencí, která vyhodnotila japonského zaměstnance jako hrozbu pro splnění 

zadaného úkolu, a tak vypočetla nejlepší způsob, jak se této „hrozby“ zbavit. Nic 

netušícího zaměstnance mechanické rameno jedním máchnutím srazilo do provozního 

stoje, čímž daného zaměstnance okamžitě usmrtilo. Poté stroj pokračoval nerušeně v 

práci.3 Pokud si představíme místo předmětného stroje člověka a pomineme všemožné 

psychické poruchy, tak bychom konstatovali, že takový člověk spáchal vraždu, a to podle 

jistých měřítek dokonce po předchozím rozmyslu. Je tomu tak z důvodu, že nejdříve 

vyhodnotil samotnou situaci, a poté teprve udělal rozhodnutí, co učinit.4 Člověka v daném 

postavení bychom, velmi zjednodušeně řečeno, stíhali, soudili, odsoudili a nakonec 

potrestali. 

                                                 

 

 

1 BROWN, Dan. Počátek. Praha: Argo, 2018. ISBN 978-80-257-2386-9. 
2 Účinnosti nabyl 1. ledna 2010; § 421 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
3 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 1.), str. 

171 - 172 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty 
4 Jedná se o trestný čin vraždy kvalifikované podle § 140 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Ale jak přistoupit k situaci výše popsané, kdy faktickým „pachatelem“ je právě umělá 

inteligence? A co to vlastně je umělá inteligence? Co dělat, když umělá inteligence sama 

vybočí z předpokládaného datového toku svých „myšlenek“ a nemaje etických mantinelů 

vyhodnotí jako nejlepší možnou cestu spáchání činu, který by byl v případě fyzické osoby 

považován za čin trestný? Mohla by být (anebo měla by být) za své činy trestně 

odpovědná i samotná umělá inteligence? Pokud ne, tak kdo může/bude za činy umělé 

inteligence trestně odpovědný? Potřebuje v této souvislosti naše právní úprava 

novelizovat? Na tyto otázky, ale i na otázky jiné, se pokusím odpovědět v rámci 

diplomové práce.  

Samotný pojem umělé inteligence je velmi nejasný a kolikrát složitý na uchopení – to 

jak po stránce technické, tak po stránce právní. Umělá inteligence prošla dlouhým 

vývojem. Existuje několik teorií, jak tento pojem vykládat, a je ještě více způsobů, jak 

umělou inteligenci dělit. Této problematice a objasnění pojmu umělé inteligence (z 

pohledu technického i právního) bych se rád věnoval v první kapitole této diplomové 

práce. 

Druhá kapitola si bere za cíl přiblížit pojem trestní odpovědnosti jakožto institutu 

českého práva, neboť abychom mohli pochopit modely trestní odpovědnosti umělé 

inteligence, kterým se mimo jiné bude věnovat třetí kapitola této diplomové práce, 

musíme si nejdříve objasnit trestní odpovědnost jako takovou. Není ale cílem ji obsáhnout 

vyčerpávajícím způsobem, ale pouze do té míry, do které je podstatná pro problematiku 

umělé inteligence. Mimo zmíněné se také v této kapitole budu krátce věnovat i jiným 

odvětvím práva, které mohou být odpovědí na protiprávní „jednání“ umělé inteligence, 

než jen samotný prostředek ultima ratio. 

Stěžejní kapitolou bude kapitola třetí, která jak bylo výše zmíněno, se bude věnovat 

trestní odpovědnosti umělé inteligence jako takové. Dále se pokusím v této kapitole 

odpovědět na otázku, kdo může být trestně odpovědný za umělou inteligenci, pokud 

umělá inteligence samotná být nemůže. Dále se v ní zaměřím také na úvahy de lege 

ferenda a na otázky ohledně případné novelizace a úprav našeho právního řádu 

v souvislosti s danou problematikou. 

Při psaní této diplomové práce budu vycházet nejen ze zdrojů z České republiky, 

kterých je na toto téma velmi málo, neboť se celosvětově momentální směr myšlenek o 

odpovědnosti za protiprávní činy umělé inteligence odvíjí spíše soukromoprávním 

směrem, ale také ze zdrojů ze zahraničí, jež budou pro tuto práci stěžejní. Téma bude 
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pojímáno hmotně-právně s opravdu zanedbatelným přesahem do roviny procesní, a to 

s převážně teoretickým zaměřením práce, neboť praxe a judikatura pro tuto problematiku 

zatím chybí. 

Dle uvedeného je tak cílem práce přinést celkový vhled do problematiky trestní 

odpovědnosti umělé inteligence, jakož i úvaha nad případným vývojem v této oblasti, ale 

také zhodnocení trestní odpovědnosti osob za umělou inteligenci. Přičemž bude práce 

odpovídat na základní výzkumné otázky: Kdo je trestně odpovědný za jednání umělé 

inteligence? Je současná právní úprava schopna reagovat na kriminalitu páchanou umělou 

inteligencí? 
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1 Umělá inteligence 

 Pokud se řekne sousloví „umělá inteligence“ většině lidí se zřejmě vybaví roboti, 

kteří poslouchají na slovo, složité situace vyhodnocují během setin vteřiny a stále se učí, 

snad dokonce i citům. Svým způsobem tato představa není od toho, čím rozumíme 

umělou inteligencí, moc vzdálena. Nicméně pojem umělé inteligence je daleko 

komplexnější, hůře uchopitelný a kolikrát velmi těžko představitelný. Roboti v tomto 

odvětví tvoří jen jakýsi zlomek toho, čím umělá inteligence je. Pro další a snad i snadnější 

pochopení tématu této práce považuji za důležité definovat pojem umělé inteligence a 

čtenáři tuto problematiku nejdříve přiblížit, aniž bychom ihned přikročili k rozebírání této 

problematiky po právní stránce. 

1.1 Pojem umělé inteligence a její historie 

1.1.1 Umělá inteligence - pojem 

V současné době se určitě mnozí z nás setkávají s určitou formou umělé inteligence, 

a to každodenně aniž bychom si uvědomovali, že s umělou inteligencí skutečně 

pracujeme. Většina umělých inteligencí, které se vyskytují na trhu (či jen v běžném 

životě) existuje zpravidla bez hmotného nosiče (hardware), na rozdíl od výše zmíněných 

robotů. Milovníci zařízení Apple si mohou vzpomenout na umělou inteligenci 

představenou poprvé v roce 2011 – Siri5 (dále pak uživatelé preferující společnost Google 

zase mají Google Assistent, anebo si někteří zcela jistě vybaví případně i Alexu od 

Amazonu). Dalšími příklady umělé inteligence, se kterými se můžeme setkat i mimo 

vědecká střediska, by mohlo být chytré vyhledávání od Googlu, personalizace reklam a 

videí na Youtube, či autonomní chatboti, kteří se mohou věnovat klientům navštěvujícím 

webové stránky společnosti6. 

                                                 

 

 

5 EVANS, Johnny. WWDC: The evolution of Apple’s Siri. EVANS, Johnny. Computerworld [online]. 

Framingham: IDG Communications, c2018 [cit. 2020-02-16]. Dostupné z: 

https://www.computerworld.com/article/3275224/wwdc-the-evolution-of-apples-siri.html 
6 Takovými stránkami můžou být webové stránky společností jako je například – Invia (dostupná 

z www.invia.cz), na kterých se po nějaké přednastavené době ozve právě chatbot (v případě společnosti 

Invia je to chatbot vyvinutý společností LIVECHAT Software.  
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Trend používání umělé inteligence roste každým dnem. Někteří jsou vývojem 

nadšeni, jiní se ho obávají7. Samotný vývoj umělé inteligence stále nedosáhl svého 

vrcholu, nicméně pomalu se mu přibližuje. Ale co tedy ona umělá inteligence je? Jak ji 

definovat? Můžeme ji nějakým způsobem dělit dle druhů, či jinak? 

Již odpověď na otázku týkající se definování umělé inteligence může být trochu 

problematická. Je tomu tak převážně z toho důvodu, že pokud si přečtete jakoukoliv 

publikaci, či odborný článek, tak nedostanete jednotnou odpověď na otázku definování 

umělé inteligence. Vlastně jediné, co bude ve všech textech stejné, je konstatování 

(explicitně i implicitně) obyčejného faktu, že nic jako obecně uznávaná definice umělé 

inteligence neexistuje8. Izraelský rodák – Gabriel Hallevy, který se problematice umělé 

inteligence z pohledu práva věnuje již několik let, ve své knize Libability for crimes 

involving artificial intelligence systems představuje několik definic, které sesbíral 

z několika publikací z 20. století9. V této knize uvádí, že jedním z prvních kroků 

k dosažení myslícího stroje je samotné definování umělé inteligence s tím výsledkem, že 

byly navrženy různé definice. Bellman AI definoval jako „automatizace činností, které 

spojujeme s lidským myšlením – jako je rozhodování, řešení problémů, učení, …“, 

Haugeland se zase AI pokoušel definovat jako „vzrušující nové úsilí k tomu, aby počítače 

myslely…stroje s myslí, v úplném a doslovném smyslu“, Charniak a McDermott AI 

definovali jako „studium mentálních schopností pomocí výpočetních modelů“10. 

Nicméně sám Hallevy shrnuje, že výše zmíněné definice jsou spíše matoucí, než aby 

vnesly světlo do pochopení pojmu umělé inteligence.  

                                                 

 

 

7 Elon Musk: We should regulate AI to keep public safe. In: Youtube [online]. 25.07.2017 [cit. 2020-02-

16]. Dostupné z: http://youtu.be/dR8SAFRBmcU. Kanál uživatele CNN Business. 
8 HALLEVY, Gabriel. Liability for crimes involving artificial intelligence systems [online]. New York: 

Springer, 2014 [cit. 2020-02-16]. ISBN 978-3-319-10123-1; str. 6 a následující. 
9 HALLEVY, Gabriel. Liability for crimes involving artificial intelligence systems [online]. New York: 

Springer, 2014 [cit. 2020-02-16]. ISBN 978-3-319-10123-1; str. 6 a 7. 
10 V originále: One of the first moves towards the aim of achieving thinking machine is to define artificial 

intelligence. Various definitions have been proposed. Bellman defined it as “the automation of activities 

that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning,. . .”, 

Haugeland defined it as “the exciting new effort to make computers think. . . machines with mind, in the 

full and literal sense”, Charniak and McDermott defined it as “the study of mental faculties through the use 

of computational models”. Z publikace: HALLEVY, Gabriel. Liability for crimes involving artificial 

intelligence systems [online]. New York: Springer, 2014 [cit. 2020-02-16]. ISBN 978-3-319-10123-1; str. 

6. 
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Osobně za nejlepší (a zároveň všeříkající) definici pojmu umělé inteligence považuji 

tu, kterou přinesla Skupina odborníků na umělou inteligenci – neboli nezávislá skupina 

odborníků, která byla zřízena Evropskou komisí v červnu 2018. Zmíněná definice je 

obsažena v dokumentu, který nese název „A definition of AI: Main capabilities and 

scientific disciplines“11 – tedy „Definice umělé inteligence (AI): Hlavní schopnosti a 

vědecké disciplíny“. Samotnou definici, která v originále zní: 

 

„Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behaviour by 

analysing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to 

achieve specific goals. 

AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice 

assistants, image analysis software, search engines, speech and face recognition systems) 

or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, 

drones or Internet of Things applications).“,  

bychom mohli volně přeložit takto:  

„Umělá inteligence (AI) označuje systémy, které zobrazují/vyobrazují inteligentní 

chování analyzováním jejich prostředí a prováděním akcí - s určitou mírou autonomie – 

k dosažení konkrétních cílů. 

Systémy založené na AI mohou být založeny čistě na software, fungující ve 

virtuálním světě (např. hlasoví asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, 

systémy pro rozpoznávání řeči a obličeje) nebo mohou být AI zabudovány do 

hardwarových zařízení (např. pokročilí roboti, autonomní automobily, drony nebo 

aplikace internetu věcí12)“13. 

                                                 

 

 

11 European Commission; High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A definition of AI: Main 

capabilities and scientific disciplines. Brusel, 2019. [online]. [cit. 2020-02-16], str. 1. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-

scientific-disciplines.  
12 Aplikace internetu věcí je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích 

spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a 

síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. (Internet věcí. 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2019 [cit. 2020-

02-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_věc%C3%AD) 
13 European Commission; High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A definition of AI: Main 

capabilities and scientific disciplines. Brusel, 2019. [online]. [cit. 2020-02-16], str. 1. Dostupné na: 
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Pro zjednodušení definice podané Skupinou odborníků na umělou inteligenci 

můžeme ještě z českých právnických kruhů využít poznatky pana Čecha, který se právě 

výše zmíněným dokumentem, jenž spadá pod Evropskou komisy, zabýval. Ve svém 

článku uvádí: „Lze tedy shrnout, že hlavními schopnostmi AI dle skupiny AI HLEG jsou: 

-      vnímání svého okolí 

-      zpracování informací o svém okolí a uvažování o nejvhodnější akci  

-      vykonání akce. 

Vnímání svého okolí systém AI v praxi dosahuje prostřednictvím senzorů, kterými 

mohou být kamery, mikrofony, klávesnice, webová stránka nebo další vstupní zařízení 

a senzory fyzikálních kvalit prostředí (jako je například teplota, tlak, vzdálenost nebo 

síla). 

Ke zpracování informací o svém okolí a rozhodování pak systém AI využívá modulu 

zpracování informací. Tento modul zpracovává data získaná ze senzorů a na jejich 

základě dále vyhodnocuje, jakým způsobem by se měl systém AI zachovat. Práce modulu 

zpracování informací tedy spočívá ve dvou činnostech, kdy modul nejprve musí data 

získaná ze senzorů interpretovat, aby zjistil informace o svém okolí (například čistící 

robot musí z obrazu podlahy rozpoznat, zdali je podlaha čistá nebo špinavá), a dále 

v usouzení, jak by se měl systém AI zachovat v návaznosti na zjištěné informace o svém 

okolí (například jestli má čistící robot podlahu umýt nebo ne). Ačkoliv o tomto kroku 

mluvíme jako o rozhodování, tak slovo rozhodování by mělo být používáno s rezervou, 

jelikož výběr preferované akce systémem AI nepředstavuje jakýkoliv projev jeho 

autonomie. Namísto toho se chování systému AI vždy zakládá na přesně stanovených 

pravidlech, od kterých se nelze odchýlit. 

Vykonání akce systém AI provádí prostřednictvím zařízení, která mu jsou k dispozici. 

Může se jednat o akci s projevem ve fyzickém světě (například prostřednictvím robotické 

ruky), ale také o akci s projevem pouze ve světě digitálním (odpověď chatbota na 

Facebooku).“14 

                                                 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-

scientific-disciplines. 
14 ČECH, Pavel. Definice umělé inteligence dle Expertní skupiny na umělou inteligenci. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2019, 22.05.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 
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Problematiku objasnění samotného pojmu umělé inteligence pro potřeby této práce 

považuji za vyčerpanou a pro další informace si dovolím čtenáře odkázat na publikace, 

které jsem uvedl v poznámkách pod čarou. Níže se budu věnovat historii a typům umělé 

inteligence. 

1.1.2 Vývoj umělé inteligence 

Žijeme v nádherném 21. století, které otvírá novým technologiím dveře více než kdy 

dříve. I když většina populace na Zemi může považovat umělou inteligenci za výtvor 

posledních pěti či deseti let je pravdou, že myšlenky o nějaké formě umělé inteligence 

(obzvláště pak ve formě robotů, či spíše v tomto kontextu je označme za umělé lidi) 

můžeme dohledat již v antickém Řecku.15 Svým způsobem bychom mohli o takovýchto 

myšlenkách uvažovat i ve spojitosti s Frankelstainovým monstrem, či židovským 

golemem – v Čechách tak známého díky dnes již kultovním filmům pana Wericha.  

Přes určité záchvěvy futuristického Verneovského myšlení v průběhu století16 se 

koncept umělé inteligence, tak jak se o ni můžeme bavit dnes, začal pořádně rozvíjet až 

ve 20. století.  

První pomyslnou vlaštovkou v daném století, přesněji roku 1921, bylo české 

dramatické dílo Karla Čapka – R.U.R. (Rossumovy univerzální roboti). V tomto dramatu 

pan Čapek poprvé v historii světa použil neologismus „robot“. Navzdory poněkud odlišné 

představě robota vykreslené panem Čapkem17 - si lidé představu „robota“ vzali a 

implementovali ji do svého výzkumu, umění a objevů.18 

                                                 

 

 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/definice-umele-inteligence-dle-expertni-skupiny-na-

umelou-inteligenci 
15 KORN, Oliver a Christian FRON. A Short History of the Perception of Robots and Automata from 

Antiquity to Modern Times. Social Robots: Technological, Societal and Ethical Aspects of Human-Robot 

Interaction [online]. Cham: Springer, 2019, str. 1-12 [cit. 2020-02-17]. ISBN 978-3-030-17107-0. 

Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17107-0_1 
16 Mezi lety 380 př.nl. a koncem 16. století n. l. různí matematici, teologové, filozofové přemýšleli o 

mechanických technikách, výpočetních strojích a číslicových systémech, které nakonec vedly ke konceptu 

mechanizovaného „lidského“ myšlení u nehumánních bytostí. (Zdroj: REYNOSO, Rebecca. A Complete 

History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-

02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-artificial-intelligence) 
17 V díle R.U.R. pod pojem robot spadá uměle vytvořený člověk člověkem, a to s orgány a vším. Nikoliv 

robot – stroj, který se skládá z komponentů podobných současným PC sestavám.  
18 REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. 

Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-artificial-

intelligence) 
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Nejvýznačnější průlom přišel v 50. letech 20. století, a to hlavně ve spojitosti se jmény 

jako Claude Shannon, Alan Turing, Arthur Samuel, John McCarthy, Allen Newell, 

Herbert Simon a Cliff Shaw.19 Jednou z nejvýznamnějších postav v historii umělé 

inteligence je především Alan Turing, který během druhé světové války pomáhal luštit 

německé šifry. Po válce si vnuknul myšlenku možnosti postavit počítač, který by mohl 

myslet, a na ten popud v roce 1950 napsal esej Computing Machinery & Intelligence. O 

něco později se zapsal do povědomí široké veřejnosti hlavně díky tzv. Turingově testu 

(Imitační hře), který se provádí i v dnešní době a má prokázat, zda umělá inteligence je 

skutečně inteligentní v lidských měřítkách a člověk výstupy takovéto umělé inteligence 

nedokáže odlišit od výstupů (jiného) člověka. Prakticky Turingův test probíhá následovně 

– jsou připraveny 3 subjekty (dva lidé a jeden počítač, který má podstoupit Turingův test) 

v oddělených místnostech, ve kterých se nachází zpravidla další počítač sloužící jako 

komunikační prostředek mezi subjekty testu, aby byly zaručeny rovnocenné podmínky. 

Nejdůležitějším ze subjektů pro Turingův test je tzv. vyšetřovatel (interrogator), který 

má za úkol klást otázky dvěma dalším subjektům a na konci testu označit, který z nich je 

počítač a který je člověk. Tento test se používá primárně pro zjištění toho, na kolik je 

umělá inteligence schopna napodobit lidskou konverzaci. Turingovým testem úspěšně 

projde ta umělá inteligence u níž není člověk schopen určit, zda je to člověk nebo pouhá 

umělá inteligence.20  

Další milník se udál o dva roky později, tedy v roce 1952, kdy Arthur Samuel vyvinul 

počítačový program hrající dámu, jenž se jako první v historii naučil samostatně hrát 

hru.21 

                                                 

 

 

19 K srovnání: REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub 

G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-

artificial-intelligence); a také: Stručné dějiny umělé inteligence: jak vznikala a co nás čeká?: Umělá 

inteligence – triumf lidstva s otazníky??? In: Prima Zoom [online]. Praha: FTV Prima, 2016, 17.3.2016 

[cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://zoommagazin.iprima.cz/veda/strucne-dejiny-umele-inteligence-jak-

vznikala-co-nas-ceka 
20 COPPIN, Ben. Artificial intelligence illuminated [online]. Boston: Jones and Bartlett Publishers, c2004; 

str. 7-9 [cit. 2020-02-17]. ISBN 07-637-3230-3. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=LcOLqodW28EC&oi=fnd&pg=PR5&dq=history+of+artifi

cial+intelligence+book&ots=sXzg7BOBG_&sig=CKdSQYLfDvr11RJi05GbhzCaRH0&redir_esc=y#v=

onepage&q=history%20of%20artificial%20intelligence%20book&f=false 
21 REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. 

Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-artificial-

intelligence) 
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Pro samotný pojem umělé inteligence pak byl zajisté významný rok 1956, kdy pojem 

„umělé inteligence“ (artificial intelligence) jako takový byl použit vůbec poprvé, a to 

Johnem McCarthym na konferenci v Dartmouthské univerzitě (Darthmouth colliage) v 

Hannoveru, New Hampshire. Později (1958) pan McCarthy vynalezl LISP programovací 

jazyk, jenž se stále hojně využívá ve výzkumu umělé inteligence.22 Těmito událostmi byl 

položen základ umělé inteligence, která se měla vyvíjet opravdu velmi rychle. 

Později – tedy po období 50. let 20. století – se objevily vynálezy a pokroky v této 

oblasti jako byl program SAINT (Symbolici Automatic INTegrator) od Jamese Slaglea. 

Poté lze uvést program STUDENT, který jakožto velmi raný program umělé inteligence 

napsaný Danielem Bobrowem v LISPu, uměl číst a řešit algebraické slovní úlohy. Nelze 

zapomenout ani na interaktivní počítačový program ELIZA, který mohl s člověkem 

funkčně hovořit v angličtině, vyvinutého panem Josephem Wiezenbaumem. Již pro 

představu bližší je v roce 1966 vyvinutý robot Shakey the Robot, jehož vývojářem byl 

Charles Rosenem (spolu s 11 dalšími lidmi).23 Tento robot (původně byl Shakey pouze 

mobilní robotický systém) mohl díky omezeným schopnostem vnímání a modelování 

svého prostředí provádět úkoly, jež vyžadovaly plánování, hledání trasy a přeskupení 

jednoduchých objektů (například přenesení krabice z bodu A do bodu B).24 Jistou 

předtuchu budoucnosti a obraz smýšlení lidí o umělé inteligenci přinesl v roce 1968 sci-

fi film 2001: Vesmírná Odysea, jenž vyobrazil HAL, vnímající počítač řídící systémy 

kosmické lodi s možností konverzovat s posádkou lodi, jakoby byl člověkem. Za zmínku 

určitě stojí i WABOT-1, první antropomorfní robot, který byl postaven v Japonsku na 

Univerzitě Waseda (Waseda University) a mezi jeho vlastnosti patřily především 

pohyblivé údy, schopnost vidět a konverzovat. V 80. letech přišlo ochlazení zájmu o 

umělou inteligenci, ale přesto vývoj neustal, ba naopak z pohledu dnešního člověka 

přinesl něco, co ovlivňuje běžný život nyní a v budoucnu ho ovlivňovat bude i nadále. 

                                                 

 

 

22 COPPIN, Ben. Artificial intelligence illuminated [online]. Boston: Jones and Bartlett Publishers, c2004; 

str. 7-9 [cit. 2020-02-17]. ISBN 07-637-3230-3. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=LcOLqodW28EC&oi=fnd&pg=PR5&dq=history+of+artifi

cial+intelligence+book&ots=sXzg7BOBG_&sig=CKdSQYLfDvr11RJi05GbhzCaRH0&redir_esc=y#v=

onepage&q=history%20of%20artificial%20intelligence%20book&f=false 
23 REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. 

Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-artificial-

intelligence) 
24 Shakey. Artificial intelligence center [online]. Menlo Park: SRI International, c2020 [cit. 2020-02-19]. 

Dostupné z: http://www.ai.sri.com/shakey/ 



11 

 

Řeč je (i) o prvním záchvěvu na poli autonomních vozidel, kdy v roce 1986 Mercedez-

Benz postavil a vypustil dodávku bez řidiče vybavenou kamerami a senzory, a (ii) o 

vytvoření dvou chatbotů Jabberwacky a Cleverbot, a to programátorem Rollem 

Carpenterem. Chatbot Jabberwacky měl za úkol simulovat přirozený lidský chat 

zajímavým, zábavným a vtipným způsobem. Ještě před koncem tisíciletí - v roce 1997 – 

počítač Deep Blue vyvinutý společností IBM se stal prvním systémem, který vyhrál 

šachovou hru, a to proti člověku - geniálnímu Garrimu Kasparovi. Téhož roku počítačoví 

vědci Sepp Hochreiter a Jürgen Schmidhuber vyvinuli Long Short-Term Memory 

(LSTM), typ architektury rekurentní neuronové sítě (RNN) použité pro rukopis a 

rozpoznání řeči.25 

Po překonání strachu, který se mezi lidmi objevil ve spojitosti s přelomem 

století/tisíciletí a který se do historie zapsal pod názvem Y2K26, mohl vývoj umělé 

inteligence nadále pokračovat. Lidé přišli s dalšími vynálezy nejmarkantněji viditelných 

na poli robotiky. Také představa robotů či umělé inteligence jako takové se začala u lidí 

formovat určitým shodným směrem díky stále rozšířenější kultuře filmů. Mezi 

nejzásadnější průlomy do roku 2010 patří například robot Kismet, který dokáže 

rozpoznávat a simulovat emoce s obličejem. Byl vytvořen profesorkou Cynthiou 

Breazealovou a strukturován byl jako lidská tvář s očima, rty, víčky a obočím. Dále 

nesmíme opomenout dnes pomalu v každé domácnosti přítomného pomocníka Roomba 

od společnosti iRobot (před přechodem na „domácí pomocníky“ se společnost zbývala 

například konstrukcí robotů, co měli za úkol detekovat a eliminovat miny, či roboty, co 

prohledávali World Trade Center po útoku 11. září 2001)27. Důležité také bylo, když Oren 

                                                 

 

 

25 Pro celý odstavec informace čerpány z: REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial 

Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://learn.g2.com/history-of-artificial-intelligence) 
26 Problém Y2K, známý také jako problém roku 2000, byl třídou počítačových chyb souvisejících s 

formátováním a ukládáním dat elektronického kalendáře počínaje 1.1.2000. Vzhledem k tomu, že veškerý 

internetový software a veškeré programy byly vytvořeny ve 20. letech 20. století, měly by některé systémy 

potíže s přizpůsobením se novému formátu roku 2000 (a dále). Dříve musely tyto automatizované systémy 

měnit pouze poslední dvě číslice roku; teď musely být přepnuty všechny čtyři číslice - výzva pro technologii 

a pro ty, kteří ji použili (zdroj: REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. 

In: Learning Hub G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://learn.g2.com/history-of-artificial-intelligence). Mezi obyčejnými lidmi se ale rozšířil strach, že 

Problém Y2K způsobí výpadky elektrických sítí či ohrožení leteckého provozu. 
27 History. IRobot [online]. Bedford (Massachusetts): iRobot Corporation, c2020 [cit. 2020-02-20]. 

Dostupné z: https://www.irobot.com/about-irobot/company-information/history 



12 

 

Etzioni (profesor informatiky), Michele Banko a Michael Cafarella (počítačoví vědci) 

definovali termín „strojové učení“28. (Pro doplnění: „Strojové učení je proces použití 

matematických modelů dat, pomocí kterých se počítač učí bez přímých instrukcí. 

Považuje se za součást umělé inteligence. Strojové učení využívá algoritmy k identifikaci 

vzorů v datech a tyto vzory se pak používají k vytvoření datového modelu, který dokáže 

formulovat předpovědi. S větším množstvím dat a více zkušenostmi jsou výsledky 

strojového učení přesnější – stejně jako se lidé zlepšují díky větší praxi. Díky 

přizpůsobitelnosti je strojové učení skvělou volbou v situacích, kdy se data neustále mění, 

kdy se charakter požadavku nebo úlohy stále posouvá nebo kdy by naprogramování řešení 

nebylo efektivně možné.“29) Také do roku 2010 profesor informatiky Fei Fei Li a jeho 

kolegové sestavili ImageNet, databázi anotovaných obrazů, jehož cílem je pomoci při 

výzkumu softwaru pro rozpoznávání objektů. Toho roku společnost Google tajně 

vyvinula auto bez řidiče, které prošlo tzv. Nevadským samo-řídícím testem v roce 2014.30 

Poslední desetiletí pak pro umělou inteligenci a její vývoj znamenalo největší 

„boom“, neboť jak to už v informačních technologiích bývá, pokrok zde postupuje jako 

geometrická posloupnost nikoliv aritmetická. Umělá inteligence se opravdu stala 

každodenní součástí našich životů. Používáme smartphony, které mají hlasové asistenty, 

a počítače, jenž mají „inteligentní“ funkce, které většina z nás považuje za samozřejmost. 

Umělá inteligence už není pouhým snem vídaným ve sci-fi filmech. V roce 2011 počítač 

nadán umělou inteligencí od IBM – Watson (schopný rozpoznávat řeč, reagovat na otázky 

a formulovat odpovědi) porazil dva tehdejší šampiony v americké mutaci soutěže Riskuj! 

– Kena Jenningse a Brada Ruttera. Tentýž rok Apple vydal Siri, virtuálního asistenta na 

operačních systémech Apple. Siri používá uživatelské rozhraní v přirozeném jazyce 

(Natural-language user interface; antropomorfní rozhraní) k odvozování, pozorování, 

odpovídání a doporučování věcí svému lidskému uživateli. Přizpůsobuje se hlasovým 

                                                 

 

 

28 Strojové učení (machine reading) definovali jako nedohledatelné autonomní chápání textu. (Zdroj: 

REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. 

Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://learn.g2.com/history-of-artificial-

intelligence)  
29 Co je machine learning? Microsoft Azure [online]. Redmond (Washington): Microsoft, c2020 [cit. 2020-

02-20]. Dostupné z: https://azure.microsoft.com/cs-cz/overview/what-is-machine-learning-platform/ 
30 Pro celý odstavec informace čerpány z: REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial 

Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://learn.g2.com/history-of-artificial-intelligence) 
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příkazům a promítá „individualizovaný zážitek“ na uživatele. O rok později Jeff Dean a 

Andrew Ng (výzkumníci Google) vyškolili rozsáhlou neuronovou síť skládající se 

z 16.000 procesorů, aby rozpoznala obrázky koček (přestože jí neposkytli žádné základní 

informace) tím, že jí ukázali 10 milionů neznačených obrázků z videí na YouTube. Po 

společnosti Apple přišly s virtuálními osobními asistenty i Microsoft, který uvolnil 

Cortanu, a Amazon, který zase vytvořil Amazon Alexa, domácího asistenta, jenž se 

vyvinul v inteligentní reproduktory, které fungují jako osobní asistenti. Také s rozvojem 

umělé inteligence (jako s rozvojem všech nových technologií) přišli na řadu i autonomní 

zbraně. Právě proti autonomním zbraním Elon Musk, Stephen Hawking a Steve Wozniak 

společně s dalšími 3 000 lidmi podepsali otevřený dopis zakazující vývoj a používání 

autonomních zbraní (pro účely války). V roce 2016 spatřil světlo světa humanoidní robot 

Sophia, kterou/kterého vytvořila společnost Hanson Robotics. Je známá jako první 

„robot-občan“31. Sophia mimo jiné získala občanství Saúdské Arábie v roce 2017. Po 

právní stránce je to dle mého asi jeden z největších historických milníků, neboť bylo ve 

skutečnosti přiznáno občanství věci, které z povahy daného institutu náleží pouze 

fyzickým osobám. Je v podstatě až zarážející, jak lehkovážně Saudská Arábie 

k takovémuto kroku přistoupila, aniž by si položila základní otázky jako jsou například – 

Co ve skutečnosti znamená být občan? Jaká práva Sophii ve skutečnosti náleží, když je 

občanka Saudské Arábie? Jakou návaznost na to mají mezinárodní smlouvy o občanských 

a politických právech? Měli by i ostatní státy respektovat občanství Sophie vzhledem 

k mezinárodním smlouvám? Odpovědi na tyto otázky by daly vzniknout nejedné odborné 

publikaci. Zde se ale touto problematikou zbývat nebudeme. To, co mimo jiné odlišuje 

Sophii od předchozích humanoidů, je její podoba skutečné lidské bytosti, její schopnost 

vidět (rozpoznávání obrazu), vyjadřovat výrazy obličeje a komunikovat prostřednictvím 

umělé inteligence. Ani Google nezůstal pozadu na poli osobních asistentů a vydal Google 

Home, inteligentní reproduktor, jenž používá AI jako „osobního asistenta“, který pomáhá 

uživatelům zapamatovat si úkoly, vytvářet schůzky a vyhledávat informace za použití 

hlasu. V neposlední řadě považuji za důležité, aby se dostatečně demonstrovala síla umělé 

                                                 

 

 

31 Sophia. Hanson Robotics [online]. Hong Kong: Hanson Robotics, c2020 [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: 

https://www.hansonrobotics.com/sophia/ 
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inteligence, zmínit i pokus laboratoře Facebooku pro vývoj umělé inteligence (The 

Facebook Artificial Intelligence Research lab). Stavebním kamenem pokusu byli dva 

„dialogoví agenti“ (chatboti) vyškoleni k vzájemné komunikaci, aby se naučili, jak 

vyjednávat. Nicméně jak chatboti hovořili, odchýlili se od používání lidského jazyka 

(naprogramování v angličtině) a vymysleli si svůj vlastní jazyk, aby spolu mohli 

komunikovat.32 

Jaký směr ve vývoji umělé inteligence bychom mohli očekávat dál? Samozřejmě 

nemůžeme předpokládat, že tempo vývoje zpomalí. S největší pravděpodobností se ještě 

vývoj zrychlí, vzhledem k jeho přecházejícímu průběhu (viz výše). Hlavní pokrok se 

může očekávat především na poli robotiky jako celku, chatbotů, osobních asistentů, 

strojového učení (včetně automatizovaného strojového učení) a v neposlední řadě 

autonomních vozidel. Tento neustálý vývoj vpřed a honba za jakýmsi božským 

komplexem a usnadňování běžného života však v sobě skrývá i hrozbu. Umělá 

inteligence – jako výtvor člověka – je vždy imperfektní.33 Dle mého názoru nikdy nemůže 

vytvořit člověk dokonalý algoritmus, zdrojový kód etc. tak, aby by byl připravený na 

jakoukoliv situaci, které bude umělá inteligence vystavena. To může vést ke zkratovitému 

vyhodnocování situací, provedení nepřiměřené reakce na daný podnět a následnému 

ohrožení lidského života, zdraví či majetku. Proto by lidé měli být připraveni na nástup 

umělé inteligence v její vyšší/vyvinutější formě, a to jak po stránce technické, tak po 

stránce právní. Samozřejmě dokud je umělá inteligence ne úplně samostatná (viz níže – 

Typy umělé inteligence) má člověk stále kontrolu nad ní pevně v rukách. Nicméně i tak 

může dojít k jednání s určitým protiprávním následkem. Jak na takovou situaci reaguje 

právní řád České republiky? Je připraven na poruchovou umělou inteligenci nebo je třeba 

novelizací současných zákonů? Na tyto a další otázky z hlediska trestního práva se 

pokusím odpovědět v kapitole Trestní odpovědnost umělé inteligence. 

                                                 

 

 

32 Pro celý odstavec informace čerpány z: REYNOSO, Rebecca. A Complete History of Artificial 

Intelligence. In: Learning Hub G2 [online]. Chicago: G2, 2019, 1.3.2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://learn.g2.com/history-of-artificial-intelligence) 
33 Podobně také: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
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1.2 Typy umělé inteligence (AI)  

Co rozumíme umělou inteligencí, již víme, ale pořád zbývá zodpovědět otázku, zda 

umělou inteligenci máme pojímat jako jeden ucelený systém, kde některé stroje jsou 

„inteligentnější“ než jiné, nebo jestli nějakým způsobem umělou inteligenci dělíme – 

např. z hlediska toho, jestli umělá inteligence má nějaký hmotný substrát či nikoliv, nebo 

z hlediska tzv. jednotlivých generací (dle stupně vývoje umělé inteligence). Z pohledu 

technického a dle mého názoru i z hlediska právního je daleko podstatnější dělení podle 

stupně vývoje umělé inteligence, neboť jedním z hlavních znaků odlišnosti mezi 

jednotlivými generacemi je míra autonomie, se kterou umělá inteligence pracuje, tudíž 

bychom mohli dovodit odlišné závěry při posuzování odpovědnosti za protiprávní činy 

umělé inteligence u té které generace AI. 

1.2.1 „Reactive“ AI 

Jedním ze základních typů umělé inteligence, a zároveň její první generací, je tzv. 

reactive artificial intelligence, tedy v českém významu „reaktivní“ umělá inteligence. Jak 

název, resp. český překlad napovídá, jedná se čistě reaktivní AI (mohou reagovat pouze 

na aktuální situace) nemající schopnost vytvářet paměťové stopy, ani využívat minulé 

zkušenosti, které již řešily, k ovlivnění současných informovaných rozhodnutí. 

Příkladem takové umělé inteligence je superpočítač poskládaný firmou IBM - Deep Blue 

(viz také výše). Tento počítač byl vytvořen, aby hrál šach proti lidskému konkurentovi 

s úmyslem porazit jej. Naprogramován byl tak, aby identifikoval šachovnici, figurky na 

ní rozmístěné a porozuměl jejich funkcím. Také mohl vytvářet určitým způsobem 

predikce tahů soupeře a tím zvyšovat svou pravděpodobnost k výhře. Nicméně vždy Deep 

Blue hrál jen ten jeden konkrétní tah, bez jakékoliv vzpomínky na minulost, ať byla 

sebevíce bližší. Jistou nevýhodou a limitací pro využití je to, že tato generace AI je vždy 

naprogramována k jedné funkci a nezvládne nic jiného. Nemůže tak fungovat nad rámec 
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konkrétních úkolů, které ji byly přiděleny. Nemohou se interaktivně účastnit dění ve světě 

a jakoukoliv stejnou situaci vždy vyhodnotí stejně.34, 35 

1.2.2 „Limited memory“ AI 

Umělá inteligence druhé generace, která se anglicky označuje jako „Limited memory 

artifical intelligence“, se od té první liší především tím, že takováto AI může 

„nahlédnout“ do minulosti, ale jen v omezené míře – proto „limited memory“ jako 

„omezená paměť“. Skládá se vlastně z modelů strojového učení, které odvozují znalosti 

z dříve naučených informací, uložených dat nebo událostí. Umělá inteligence s omezenou 

pamětí se učí z minulosti pozorováním akcí nebo zpracováním dat, která jim byla 

dodávána, aby se získaly tzv. „zážitkové znalosti“, avšak tyto znalosti jsou prchavé. 

Příkladem takovéto umělé inteligence druhé generace jsou typicky autonomní vozidla. 

Autonomní vozidla využívají princip omezené paměti tak, že použijí kombinaci 

pozorovaných a předem naprogramovaných znalostí, aby sledovaly a rozuměly tomu, jak 

správně řídit a fungovat mezi vozidly řízenými člověkem, sledovat okolní prostředí, 

detekovat vzorce nebo změny vnějších faktorů a podle potřeby se přizpůsobovat. 

Autonomní vozidla nejen sledují své okolí, ale také sledují pohyb jiných vozidel a osob 

v jejich zorném poli. Dříve vozům bez řidiče, aniž by měli umělou inteligenci s omezenou 

pamětí, trvalo až 100 sekund, než zareagovaly a posoudily vnější faktory. Od zavedení 

druhé generace AI doba reakce na strojových pozorováních prudce poklesla, což jen 

demonstruje sílu AI s omezenou pamětí.36, 37 

                                                 

 

 

34 REYNOSO, Rebecca. 4 Main Types of Artificial Intelligence. In: Learning hub G2 [online]. Chicago: 

G2, 2019, 27.3.2019 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://learn.g2.com/types-of-artificial-intelligence 
35 HINTZE, Arend. Understanding the Four Types of Artificial Intelligence. In: Government 

Technology [online]. Folsom: e.Republic, 2016, 14.11.2016 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: 

https://www.govtech.com/computing/Understanding-the-Four-Types-of-Artificial-Intelligence.html 
36REYNOSO, Rebecca. 4 Main Types of Artificial Intelligence. In: Learning hub G2 [online]. Chicago: 

G2, 2019, 27.3.2019 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://learn.g2.com/types-of-artificial-intelligence 
37 HINTZE, Arend. Understanding the Four Types of Artificial Intelligence. In: Government 

Technology [online]. Folsom: e.Republic, 2016, 14.11.2016 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: 

https://www.govtech.com/computing/Understanding-the-Four-Types-of-Artificial-Intelligence.html 
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1.2.3 „Theory of mind“ AI 

„Theory of mind artificial intelligence“, neboli umělá inteligence teorie mysli, je tzv. 

třetí generací umělé inteligence. Její hlavní vlastností je to, že disponuje schopností 

rozhodování, která je stejná jako ta lidská. Musím ale ihned podotknout, že takováto AI 

do jisté míry zůstává pouze teoretickým modelem. Existují sice už některé stroje, jenž 

v současnosti vykazují lidské schopnosti (například hlasoví asistenti), ale žádný z nich 

není schopen vést konverzaci (nejkomplexnější odraz lidskosti) na úrovni té lidské – 

především problém zůstává v míře emocí, intonace, chování etc. Takováto generace AI 

v budoucnu bude schopna si uvědomit a pochopit, že lidé mají určité emoce a na ně 

navazující očekávání, a v souladu s těmito emocemi AI ovlivní svůj vlastní myšlenkový 

pochod v dané situaci. Ve své podstatě by stroje nadané AI teorie mysli musely důkladně 

rozpoznat rychlé posuny v emočních a behaviorálních vzorcích u lidí a také pochopit, že 

lidské chování je velmi proměnlivé. Některé prvky AI teorie mysli v současné době 

můžeme najít u robota jménem Sophia (viz výše), která dokazuje, že se možná tento 

teoretický model zhmotní dříve, než bychom čekali.38 

1.2.4 „Self-aware“ AI 

Čtvrtou a zároveň poslední generací v rámci teorie umělé inteligence je v angličtině 

pojmenovaná „self-aware artificial intelligence“. V českém jazyce bychom toto 

pojmenování mohli přeložit jako „sebevědomá umělá inteligence“ či možná lépe jako 

„sebe si uvědomující umělá inteligence“. Stejně jako předcházející generace ani tato 

v reálném světě zatím neexistuje a s největší pravděpodobností se ji ani v brzké době 

nedočkáme. Je to vlastně model, který předpokládá, že umělá inteligence bude schopna 

nejen rozpoznávat a replikovat lidské jednání, ale bude také schopna si uvědomovat sama 

sebe, mít touhy a porozumět vlastním pocitům. Jedná se ve své podstatě o vylepšený, 

rozšířený a lidštější teoretický model třetí generace AI.39 

                                                 

 

 

38 REYNOSO, Rebecca. 4 Main Types of Artificial Intelligence. In: Learning hub G2 [online]. Chicago: 

G2, 2019, 27.3.2019 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://learn.g2.com/types-of-artificial-intelligence 
39 REYNOSO, Rebecca. 4 Main Types of Artificial Intelligence. In: Learning hub G2 [online]. Chicago: 

G2, 2019, 27.3.2019 [cit. 2020-02-22]. Dostupné z: https://learn.g2.com/types-of-artificial-intelligence 
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1.3 Právní pohled na umělou inteligenci v České republice a její aspekty 

Nyní, když víme, co to umělá inteligence ve skutečnosti je a můžeme ji nějakým 

způsobem odlišit z hlediska vývoje, resp. generací, je dalším krokem k stěžejní části této 

práce si říct, co to vlastně umělá inteligence je z pohledu platného práva, a to konkrétně 

z pohledu českého právního řádu. V této podkapitole se nebudu zabývat otázkou možné 

právní subjektivity umělé inteligence, neboť tou se zabývám v kapitole Trestní 

odpovědnost umělé inteligence. 

Nejkomplexnější pohled na problematiku umělé inteligence a její právní povahu nám 

přináší soukromé právo, a to především právo občanské a právo autorské. I když je tato 

práce změřena na trestněprávní problematiku, s největší pravděpodobností by si trestní 

soud prvního stupně položil otázku, co to je umělá inteligence, a musel by si ji jako otázku 

předběžnou40 vyjasnit. Z výše uvedeného vyplývá, že umělá inteligence je vždy určitý 

software (či také počítačový program)41, který zpravidla bývá spjat i s určitým 

hardwarem. Nicméně v našem právním řádu pojem počítačového programu je brán 

zřejmě jako notorieta, neboť zákonná definice počítačového programu (navzdory tomu, 

že se tento pojem v zákonech vyskytuje) chybí, a to jak v zákonech práva soukromého 

(autorské právo), tak v zákonech práva veřejného (trestní právo).42 Instituty českého 

právního řádu, které přicházejí v úvahu minimálně pro první a druhou generaci umělé 

inteligence jsou především: (i) věc, (ii) umělá inteligence jako dílo autorské.  

Věc je definována dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů takto: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a 

                                                 

 

 

40 „Předběžnou je tedy otázka, která není vlastním předmětem prováděného trestního řízení, jejíž vyřešení 

je však předpokladem rozhodnutí o něm. Předběžnými otázkami mohou být otázky práva procesního i práva 

hmotného, a to jak z oboru trestního práva, tak i z jiných právních oborů (např. práva občanského, 

rodinného, ústavního, finančního).“ Zdroj: JELÍNEK, Jiří. Úvodní výklady. In: JELÍNEK, Jiří a 

kolektiv. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, c2018, str. 28 a 29. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-278-3. 
41 Pojem „software“ a „počítačový program“ považujeme za rovnocenné pojmy a odlišné názvy vznikkly 

převážně v důsledku nejednotného používání různými tvůrci právních norem. Zdroj: SMEJKAL, 

Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, str. 30. ISBN 978-80-7380-720-7. 
42 SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, str. 32. ISBN 978-80-7380-720-7. 
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slouží potřebě lidí.“43 Umělá inteligence byla a je nadále vytvářena především proto, aby 

lidem usnadnila práci, obyčejný život, zkrátka běžné činnosti. Druhým kritériem je 

odlišnost od osoby – jak právnické, tak fyzické. Kromě nepopiratelného faktu, že tomu 

tak skutečně je, bych zde odkázal na důvodovou zprávu k zákonu č. 89/2012 Sb., která 

uvádí: „Široké vymezení zahrnující pojmově jako věci v právním smyslu věci hmotné i 

nehmotné (např. předměty spadající do kategorií průmyslového a jiného duševního 

vlastnictví, zaknihovaných cenných papírů, investičních nástrojů typu opcí, swapů, 

futures nebo forwardů atd.) vyhovuje lépe praktické potřebě i hledisku zdejšího ústavního 

pořádku.“44. Lze konstatovat, že definice věci je k umělé inteligenci přiléhavá. Pokud 

bych se držel teorie a měl bych dále umělou inteligenci jako věc zařadit, tak by se zcela 

jistě jednalo o věc nehmotnou, movitou, individuálně určenou, nezastupitelnou, 

nezuživatelnou a nedělitelnou45, s tím, že případný hardware k ní připojený by se 

posoudil nejspíš jako součást věci46 či příslušenství věci47, ale to jen v případech jako jsou 

roboti, kdy se hardware opravdu sestavuje dle potřeb - a to právě pro potřeby plného 

uplatnění schopností umělé inteligence. Ale v případě (kupříkladu) autonomních vozidel, 

bych osobně váhal, zda auto samotné považovat pouze za součást věci či její příslušenství 

nebo bych raději tvrdil, že autonomní vozidlo je věcí samo o sobě a umělá inteligence je 

další věcí, která pouze (spolu)pracuje s daným vozidlem. Možná v takových případech 

bych závěr odvozoval od toho, jaký cíl zde umělá inteligence má. Pokud by AI 

do automobilu byla vložena proto, aby usnadňovala řízení, ponechávala auto v pruzích, 

vypočítávala případné srážky či jen „občas přibržďovala“, pak bych se přikláněl k tomu, 

že jsou to dvě samostatné věci. V případě, že by ale auto bylo zcela autonomní a umělá 

inteligence by ho řídila bez možnosti převzetí řízení člověkem, tak se nabízí závěr, že 

takové auto je vlastně jen součást či příslušenství umělé inteligence. Výše zmíněnou 

                                                 

 

 

43 § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

44 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Praha, 2012, str. 117. Dostupné 

také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

45 THÖNDEL, A., ZUKLÍNOVÁ, M. Předmět v občanském právu. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a 

ZUKLÍNOVÁ, M. a kolektiv. Občanské právo hmotné. Svazek 1 díl první: Obecná část. 2., aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 379 - 384. ISBN 978-80-7552-187-3. 
46 § 505 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
47 § 510 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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důvodovou zprávou jsem, jak pevně věřím, vytvořil oslí můstek pro druhé pojetí v rámci 

soukromého práva, a to umělou inteligenci jako autorské dílo.  

Autorským dílem se rozumí předmět práva autorského, tedy: „Předmětem práva 

autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 

včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo 

význam.“48 Toto souvětí je z hlediska umělé inteligence (tedy i počítačového programu) 

zcela nicneříkající. Ale zákonodárce jde naštěstí dál: „Za dílo se považuje též počítačový 

program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou 

původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem.“49 Z uvedeného 

tedy vyplývá, že počítačový program, a tedy i umělá inteligence, je (zároveň) autorským 

dílem, které český zákon chrání, aniž by bylo nutno užít institutů jako je například patent 

(typické pro právo průmyslového vlastnictví). Důležité u autorského práva je to, kdo ve 

skutečnosti dané dílo vlastní, resp. komu náleží majetková práva a kdo tak má oprávnění 

s dílem nakládat apod. Důležité je také si uvědomit, že samotným autorem, tedy tím, kdo 

danou umělou inteligenci vytvořil, dle českých zákonů nemůže být právnická osoba, ale 

jen a pouze osoba fyzická50. Autorské právo je konstruováno tak, že se skládá ze dvou na 

sobě ne úplně závislých souborů dílčích práv, a to z tzv. práv osobnostních a práv 

majetkových.51 Osobnostní práva jsou taková, které se vztahují jen k osobě autora 

(fyzické osobě) a nelze se jich vzdát, nejsou ani převoditelná a smrtí autora zanikají.52 O 

něco důležitější jsou práva majetková, která dle mého názoru jsou pro problematiku této 

práce podstatnější. Taková práva lze totiž za pomoci institutu licence poskytnout jiné 

osobě než osobě autora a jedná se o právo dílo užít, rozmnožování, rozšiřování, pronájem, 

                                                 

 

 

48 § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
49 § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
50 § 5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
51 TELEC, I. Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví. In: SRSTKA, 

Jiří a kolektiv autorů. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2019, str. 34. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-386-5. 
52 § 11 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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půjčování a vystavování díla.53 Důležitá jsou pak také zaměstnanecká díla54 (a případně 

také díla kolektivní55).  

V určité teoretické rovině dle mého názoru u třetí a čtvrté generace bychom mohli 

zvažovat ještě jistou analogii, kdy umělou inteligenci bychom přirovnali ke zvířeti56, či 

dokonce bychom mohli jít ještě dál a uvažovat o právní subjektivitě a o modelu tzv. 

„elektronické osoby“. Ten Evropský parlament navrhl v bodě 59. písm. f) Usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi o 

občanskoprávních pravidlech pro robotiku: „vytvoření zvláštního právního statutu robota 

v dlouhodobém výhledu, aby alespoň nejsložitější autonomní roboti mohli mít status 

elektronické osoby odpovědné za náhradu jimi způsobené škody“.57 Nicméně na 

koncepci „elektronické osoby“ není dle mého názoru český právní řád zatím vůbec 

připraven. České právo je z povahy věci velmi konzervativním a s novými instituty se 

vypořádává poněkud obtížně. Zavedení další – 3. osoby – vedle osob fyzických a 

právnických by vyžadovalo rozsáhlé novelizace většiny záklonů napříč celým právním 

řádem. I pokud zůstaneme pouze u trestního práva či odpovědnosti v rámci práva 

soukromého, tak docházím k závěru, že v současné době by přiznání právní subjektivity 

umělé inteligenci nadělalo více škody než užitku. I když od zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob uběhlo již osm let, stále je obtížné se s touto významnou a výraznou 

změnou vyrovnat, a to i přes fakt, že právnické osoby jako subjekty v rámci soukromého 

práva existovali již dlouho před zavedením trestní odpovědnosti. Dalším problémem by 

mohlo být samozřejmě i rozsáhlé zneužívání odpovědnosti umělé inteligence tak, jak 

                                                 

 

 

53 § 12 a následující zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
54 U zaměstnaneckého díla je důležité mít na paměti, že i když osobnostní práva stále zůstávají samotnému 

zaměstnanci, tak práva majetková automaticky přechází na zaměstnavatele, pokud tedy zaměstnanec a 

zaměstnavatel jsou v pracovněprávní či služebním vztahu.; § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
55 § 59 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
56 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. Praha: Česká 

advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
57 EVROPSKÝ PARLAMENT. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující 

doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. In: Štrasburk, 2017, 2015/2103(INL). 

Dostupné také z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.html 
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tomu dle mého názoru je dnes v případě přestupků a správního trestání vůbec v rámci 

oblasti provozu na pozemních komunikacích.58 

V případě již zmíněné analogie se zvířetem by se mohlo jednat o jakýsi mezistupeň, 

před budoucím případným zavedením subjektivity umělé inteligence. Ale reálný přesah 

by to mělo jen pro odpovědnost v právu soukromém, a to z důvodu toho, jak trestní právo 

pojímá věc (viz níže). Základem této myšlenky je, že obdobně jako zvířata je i umělá 

inteligence nejvyšších generací nadána smysly59 a ve své podstatě i vlastní vůlí. Šlo by o 

vytvoření například jakéhosi zvláštního modelu zacházení s umělou inteligencí a 

zavedení další zvláštní odpovědnosti za škodu způsobenou umělou inteligencí. Otázka, 

která bude zodpovězena až časem, je: Potřebujeme vůbec upravit zákonem i takovou 

škodu, nebo postačí současná úprava? 

Z hlediska veřejného práva – konkrétně tedy trestního práva - je výsledek (minimálně 

u první a druhé generace umělé inteligence) o něco zjednodušen, neboť zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve svých výkladových ustanoveních, a 

to konkrétně v § 134, veškeré výše popsané občanskoprávní problémy z hlediska toho, 

jakým správným způsobem umělou inteligenci subsumovat pod konkrétní institut práva, 

velmi elegantně vyřešil tím, že ve „věcech“ dle občanského práva nedělá rozdíl. Pojem 

věci se v trestním zákoníku totiž koncipuje v o něco širším měřítku než v právu 

soukromém. Trestní zákoník stanoví, že: „Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. 

Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského 

těla, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.“60 Trestní 

zákoník dle mého názoru bez pochyb v současné době považuje umělou inteligenci za 

zcela obyčejnou věc, neboť v jiném ustanovení trestního zákoníku opravdu jakoukoliv 

odlišnou úpravu pro umělou inteligenci nenajdeme. Ano, můžeme najít sice ustanovení, 

které nám skloňují počítačový program (např.: § 103 odst. 1 TZ), ale nepřináší speciální 

úpravu či odlišnou definici. V tuto chvíli se tak může zdát předcházející exkurz do 

soukromého práva poněkud zbytečným (nanejvýš demonstrující složitost pojmu AI), ale 

právě tyto drobné detaily (obzvláště v případě autorského práva), které určují vlastnictví, 

oprávnění nakládat s tou kterou umělou inteligencí, budou rozhodující v otázce trestní 

                                                 

 

 

58 Blíže k „elektronické osobě“ a subjektivitě umělé inteligence ve třetí kapitole. 
59 Ve smyslu § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
60 § 134 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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odpovědnosti umělé inteligence, či trestní odpovědnosti za umělou inteligenci, které jsou 

blíže rozebrány v kapitole Trestní odpovědnost umělé inteligence. U třetí a čtvrté 

generace umělé inteligence bychom opět mohli uvažovat v budoucnosti o jisté odlišné 

úpravě, než máme v současné době. Tyto koncepce a úvahy budou opět předmětem třetí 

kapitoly. 
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2 Pojem trestní odpovědnosti v České republice 

Pojem trestní odpovědnosti je široké právnické veřejnosti velmi dobře znám, ale i tak 

považuji za podstatné přinést jistý méně obsáhlý exkurz do této problematiky i v této práci 

ještě před tím, než přikročíme k samotné trestní odpovědnosti umělé inteligence. Činím 

tak s přesvědčením, že na těchto pomyslných základech později budou stavěny konkrétní 

myšlenky a úvahy. Není cílem obsáhnout trestní odpovědnost vyčerpávajícím způsobem, 

ale spíše se zaměřit na její základní formální znaky, dovozování a také na základní zásadu 

trestního práva, a to zásadu subsidiarity trestní represe. 

2.1 Základní zásady trestní odpovědnosti a alternativy trestní odpovědnosti – zásada 

zákonnosti a subsidiarity trestní represe 

Trestní odpovědnost je upravena v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „TZ“). Konkrétně se úpravě věnuje celá Hlava II. Části 

první (Obecná část) TZ. Ihned první ustanovení této hlavy nám uvádí základní zásady, 

které se vztahují k trestní odpovědnosti, a to zásadu zákonnosti a již zmíněnou zásadu 

subsidiarity trestní represe.61 

Zásadu zákonnosti popisuje zákoník takto: „Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a 

stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.“62 Tato podstatná zásada, která 

je i hlavní zásadou trestního práva, se latinsky vyjádří jako „nullum crimen, nulla poena 

sine lege“, tedy „žádný trestný čin, žádný trest bez zákona“63 a rozpadaná se nám do čtyř 

základních rovin. Jedná se o určité požadavky, které jsou kladeny na text zákona. Jedná 

se opravdu primárně o zásadu s normotvorným, interpretačním a aplikačním významem. 

A tématu práce se dotýká minimálně.  

Jako druhá v pořadí je v zákoně uvedena zásada subsidiarity trestní represe. Tato 

zásada vyjadřuje myšlenku, že trestní právo je nejpřísnější prostředek (prostředek 

poslední instance – ultima ratio), který má stát k dispozici k ochraně taxativně 

                                                 

 

 

61 § 12 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
62 § 12 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

63 NOVOTNÝ, O., ŠÁMAL, P. Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu. In: 

ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 41 - 49. ISBN 

978-80-7552-359-4. 
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vymezených zájmů (tedy v souladu s výše zmíněnou zásadou). Také doplňuje ochranu 

poskytovanou normami jiných odvětví práva a nastupuje tam, kde se ostatní prostředky 

právní či mimoprávní ukáží být neúčinnými.64 Tedy jinými slovy by se dalo říci, že pokud 

je nějaké protiprávní jednání či protiprávní stav jen minimálně (nebo „ne tolik“) 

společensky škodlivé, není zapotřebí přistupovat k prostředkům poskytující ochranu 

v rámci trestního práva.  

Typickým odvětvím práva, které poskytuje ochranu, mimo trestní právo je hlavně 

právo občanské (například odpovědnost za škodu nebo bezdůvodné obohacení), které je 

doplněné o právo obchodní či autorské, jež jsou také součástí práva soukromého. Mnohé 

úvahy, internetové články a jiné publikace65 se věnují právě problematice odpovědnosti 

umělé inteligence z hlediska soukromoprávního, nikoliv z hlediska veřejnoprávního. 

Kromě jiného to může být právě i důsledek této zásady, i když zřejmě nepřímý. Odborná 

veřejnost dle mého názoru větší váhu a pozornost přikládá právě odpovědnosti v rámci 

občanského práva, neboť (i) vyšší generace umělé inteligence (u nichž spatřuji větší 

hrozbu společensky škodlivých jednání) nejsou běžnou součástí našich životů; (ii) hrozbu 

umělé inteligence většina lidí nepovažuje za tak podstatnou; (iii) stále je jen velmi málo 

případů v praxi, kdy by se umělá inteligence dopustila něčeho závažnějšího, než že 

způsobí majetkovou škodu. Hlavním pramenem právní úpravy je zákon č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně jeho § 2894 a následující. 

S největší pravděpodobností se v nejbližší budoucnosti následky protiprávního jednání 

umělé inteligence budou ubírat právě soukromoprávním směrem (a později 

veřejnoprávním66). Dle mého názoru se situace, kdy jednání umělé inteligence poruší 

                                                 

 

 

64
 JELÍNEK, Jiří. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva. In: JELÍNEK, Jiří a 

kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017, str. 33. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
65 Například: ČERKA, Paulius, Jurgita GRIGIENĖ a Gintarė SIRBIKYTĖ. Liability for damages caused 

by artificial intelligence. In: Computer Law & Security Review. Volume 31, Issue 3. Amsterdam: Elsevier, 

2015, str. 376-389. ISSN 0267-3649. Dostupné také z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026736491500062X?via%3Dihub či IVANOVSKÁ, 

Natálie. Umělá inteligence a odpovědnost za škodu. In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS 

consulting, 2017 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-

pravo/umela-inteligence-a-odpovednost-za-skodu 
66 Jak jsem naznačil výše – veřejné právo se jeví více konzervativní a hůře se přizpůsobující odvětví v rámci 

českého právního řádu. Důkazem nám může být i problematika ohledně trestní odpovědnosti právnických 

osob, která počátkem minulé dekády způsobila mezi odbornou veřejností velké sympatie, ale i velkou 

nevoli. 
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zákon, bude řešit zejména zvláštními ustanoveními o škodě67, které bude nutno 

novelizovat, nebo se vytvoří zcela nová kategorie škody způsobená jednáním umělé 

inteligence.  

V právu veřejném, kam se řadí i trestní právo, také najdeme alternativu a uplatnění 

pro princip subsidiarity trestní represe, a to v podobě správního práva (konkrétně v oblasti 

tzv. přestupkového práva). Z hlediska společenské škodlivosti pak protiprávní činy, jež 

jsou řešené ve správním právu, stojí mezi právem občanským a trestním. Díky relativně 

nedávné (ale velmi podstatné) novele zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, se koncepce trestního práva a 

oblasti správního práva zabývající se přestupky velmi vzájemně přiblížily. Při srovnání 

trestního zákoníku68 a zákona o přestupcích69 si dovolím konstatovat významnou podobu 

v konstrukci zákona. Toto zmiňuji především proto, že případné závěry činěné na poli 

trestního práva budou ve větší či menší míře dle mého názoru aplikovatelné i na poli 

přestupků v rámci správního práva. Řešení problematiky odpovědnosti umělé inteligence 

za přestupky se na rozdíl od soukromoprávní odpovědnosti odborná veřejnost zatím úplně 

vyhýbá (dle mého průzkumu). 

2.2 Trestní odpovědnost - pojem 

Pokud tedy je nutno přistoupit k tzv. poslední instanci – trestnímu právu, nastupuje 

trestní odpovědnost. Ta je definována obecně jako „povinnost pachatele trestného činu 

nést nepříznivé právní důsledky – trestní sankce. Tato povinnost vzniká za právem 

stanovených podmínek v důsledku protiprávního jednání – trestného činu“70 Typické pro 

trestní odpovědnost je její následný (retrospektivní) charakter. Mluvíme o ní tedy 

v momentě, kdy již došlo k porušení právní povinnosti nějakým chováním, které nastalo 

v minulosti, a na toto protiprávní jednání jako reakce teprve poté nastupuje trestní 

odpovědnost.71 Takovéto protiprávní jednání se nazývá trestný čin (u mladistvých 

                                                 

 

 

67 § 2920 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
68 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
69 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 
70 JELÍNEK, Jiří. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva. In: JELÍNEK, Jiří a 

kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017, str. 20. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
71 Ibid. 
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provinění), který je základem pro trestní odpovědnost jako takovou. Abychom mohli 

mluvit o trestném činu, musí se jednat o protiprávní čin, který zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky v takovém zákoně uvedené, s tím, že je vyžadováno úmyslné 

zavinění, není-li stanoveno jinak.72 Zmíněné znaky trestného činu se souhrnně označují 

jako skutková podstata, která se vždy musí skládat z takzvaných obligatorních znaků 

skutkové podstaty, což jsou zároveň i základní prvky pro trestní odpovědnost. Mezi tyto 

obligatorní znaky patří: objekt, objektivní stránka, pachatel, subjektivní stránka.73 Kromě 

obligatorních znaků může případně skutková podstata obsahovat i tzv. fakultativní znaky 

(např.: předmět útoku, prostředek činu, doba a místo činu, jeho motiv).74 

Jako první se zaměříme na subjekt – resp. pachatele trestného činu.75 Dle zákonů (i 

dle učebnic) rozlišujeme z hlediska subjektu trestní odpovědnosti případy, ve kterých je 

pachatelem trestného činu osoba fyzická (se zvláštní úpravou pro mladistvé), a případy, 

ve kterých je pachatelem trestného činu osoba právnická.76 Mimo již zmíněné, žádný 

zákon77 jiný subjekt trestní odpovědnosti nepřipouští. Zavedená trestní odpovědnost 

právnických osob počátkem roku 201278 je do dnešní doby velmi málo užívaná 

v porovnání s trestní odpovědností fyzických osob a přinesla s sebou i ústavněprávní 

dilemata, na které nejsou stále úplně jasné odpovědi.79 Na pachatele pak zákon klade 

                                                 

 

 

72 § 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
73 NOVOTNÝ, O. Trestný čin. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, str. 96 - 102. ISBN 978-80-7552-359-4. 
74 Ibid. 
75 Na přesném vymezení rozdílu mezi pojmy subjekt trestného činu a pachatel trestného činu mezi odbornou 

veřejností nepanuje shoda. Pro účely diplomové práce považuji tyto dva pojmy za zaměnitelné. 
76 Ve srovnání viz: ŠÁMAL, P. Pachatel (subjekt) trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo 

hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 149 - 158. ISBN 978-80-7552-359-4., či JELÍNEK, 

Jiří. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 20. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
77 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů 
78 § 48 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů 
79 KLÍMA, Karel. Ústavněprávní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. JELÍNEK, Jiří 

a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, str. 11 - 21. Teoretik. 

ISBN 978-80-7502-205-9. 
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určité „požadavky“, aby mohl být trestně odpovědný – jako je věk80, příčetnost81, 

případně rozumová a mravní vyspělost82, nicméně bližší rozbor těchto „požadavků“ pro 

potřeby této práce není zcela relevantní. 

Po pachateli je důležité zmínit i subjektivní stránku trestného činu, která obsahuje 

soubor znaků, jenž charakterizují psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Jediným 

obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění. Princip odpovědnosti 

za zavinění je základem trestního práva hmotného.83 V odborné literatuře se pak dále 

uvádí: „Zavinění je vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým skutečnostem, jež 

zakládají trestný čin. Tyto skutečnosti mohou být vytvořeny pachatelem nebo mohou 

objektivně existovat bez jeho přičinění.84 Zavinění je v zákoně85 upraveno v § 15 až 19, 

kdy z textu zákona můžeme dovodit, že zavinění rozlišujeme na úmysl (§ 15) a nedbalost 

(§ 16). Úmysl pak dále dělíme na přímý či nepřímý a nedbalost na vědomou či 

nevědomou, tyto formy zavinění se od sebe vzájemně liší podle složek, které tvoří pojem 

zavinění. Jedná se o složku vědění (intelektuální složku – zjednodušeně lze říct, že 

zahrnuje to, co pachatel ví, ale také to, co pachatel může znát) a složku volní (složku vůle 

– ta zahrnuje vůli pachatele vyvolat svým jednáním rozhodné skutečnosti – nejen chtění, 

ale i srozumění).86 Úmysl přímý je zákonem definován v § 15 odst. 1 písm. a) TZ: 

„Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním 

zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, (…)“.87 Pokud pak 

                                                 

 

 

80 Viz blíže také: JELÍNEK, Jiří. Pachatel trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 211-214. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
81 Viz blíže také: ŠÁMAL, P. Pachatel (subjekt) trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo 

hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 158 - 171. ISBN 978-80-7552-359-4. 
82 Viz blíže také: JELÍNEK, Jiří. Pachatel trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 214-216. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
83 HERCZEG, J. Subjektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 179 - 180. ISBN 978-80-7552-359-4; nebo také: JELÍNEK, Jiří. 

Subjektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 218. Student (Leges). ISBN 978-

80-7502-236-3. 
84 HERCZEG, J. Subjektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 180 - 187. ISBN 978-80-7552-359-4. 
85 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
86 JELÍNEK, Jiří. Subjektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 220 - 221. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
87 § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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přejdeme k úmyslu nepřímému, tak ten je zákonem definován takto: „Trestný čin je 

spáchán úmyslně, jestliže pachatel (…) věděl, že svým jednáním může takové porušení 

nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.“88 Hlavní rozdíl 

mezi úmyslem přímým a nepřímým je ve volní složce zavinění – resp. v jejím 

odstupňování. U úmyslu přímého je třeba, aby pachatel chtěl způsobit daný protiprávní 

následek, při čemž platí, že pokud považoval určité okolnosti za jisté, pak takové 

okolnosti také chtěl.89 Naproti tomu úmysl nepřímý (eventuální), i když je právně úmyslu 

přímému ekvivalentní, je založen na konstrukci srozumění.90 Pro lepší pochopení pojmu 

srozumění91 pak bylo také několikrát judikováno: „Jestliže lhostejnost pachatele k tomu, 

zda následek nastane či nenastane, vyjadřuje jeho kladné stanovisko k oběma možnostem, 

pak lze dovodit jeho srozumění s takovým následkem ve smyslu § 4písm. b) TrZ92 a z 

hlediska subjektivní stránky se tak jedná o nepřímý úmysl.“93, s tím že: „Zavinění ve 

formě nepřímého úmyslu (§ 4 písm. b) tr. zák.) ve vztahu k porušení nebo ohrožení zájmu 

chráněného trestním zákonem je možné dovodit i v případech, kdy cílem pachatelova 

jednání bylo dosažení jiného možného výsledku, z hlediska trestního práva 

nevýznamného, a eventualita vzniku následku uvedeného v trestním zákoně mu byla 

nepříjemná. Jestliže pachatel věděl, že v důsledku jeho jednání může stejně tak namísto 

zamýšleného výsledku nastat následek uvedený v trestním zákoně, jenž mu je 

nepříjemný, přičemž nepočítal s žádnou konkrétní skutečností, která by takovému vývoji 

zabránila, a přesto tak jednal, neboť nechtěl ani za cenu tohoto rizika od svého záměru 

ustoupit, byl s takovým následkem srozuměn ve smyslu citovaného ustanovení trestního 

zákona.“94 U nedbalosti pak mluvíme o nedbalosti vědomé: „Trestný čin je spáchán 

z nedbalosti, jestliže pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů 

                                                 

 

 

88 § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
89 JELÍNEK, Jiří. Subjektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 230-231. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
90 HERCZEG, J. Subjektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 187 - 192. ISBN 978-80-7552-359-4. 
91 V zákoně je definováno v § 15 odst. 2 zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů 
92 Pozn.: Toto ustanovení je totožné s ustanovením v současnosti účinným. Jde o ustanovení zákona č. 

140/1961, trestní zákon ve znění pozdějších předpisů, který byl nahrazen právě zákonem č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
93 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.4.2003, sp. zn. 11 Tdo 743/2002 
94 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 11 Tdo 919/2004, [R 3/2006 tr.] 
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spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, (…)“95; a nedbalosti nevědomé: 

„Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel (…) nevěděl, že svým jednáním 

může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl.“96 Hlavním rozdílem proti úmyslu je absence volní 

složky. Dva zmíněné „druhy“ nedbalosti se navzájem odlišují složkou vědění – resp. tím, 

jak se tato složka uplatňuje – při vědomé nedbalosti ví o možnosti, že způsobí následek, 

při nevědomé nedbalosti o této možnosti neví.97 Mírné problémy nastávají v momentě, 

když se má objektivně určit, co je měřítkem nedbalosti. Dle praxe a nauky se za ono 

měřítko považuje „zachování určité míry opatrnosti“ – tedy nedbale jedná ten, kdo (i) 

nedodržuje míru opatrnosti, ke které je v rámci okolnosti povinen, a (ii) podle svých 

subjektivních možností je také schopen je dodržovat.98 Samotnou míru, ale trestní 

zákoník nijak neupravuje či nedefinuje – to opět ponechává na praxi a nauce. Nejvyšší 

soud ČR k nedbalosti judikoval: „Kritériem vědomé i nevědomé nedbalosti je 

zachovávání určité míry opatrnosti pachatelem, která je zpravidla charakterizována 

jako potřebná míra opatrnosti. Ta je dána spojením objektivního a subjektivního hlediska 

při předvídání způsobení poruchy nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, 

neboť jedině spojení obou těchto hledisek při posuzování trestní odpovědnosti za trestný 

čin z nedbalosti odpovídá zásadě odpovědnosti za zavinění v trestním právu.“99 

K institutu nedbalosti nesmím opomenou zmínit ještě tzv. hrubou nedbalost, která se 

vykazuje vyšším stupněm intenzity nedbalosti, ať již vědomé či nevědomé, a to na 

základě přístupu (postoje) pachatele k požadavku náležité opatrnosti, který svědčí o 

zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.100 Právě 

rozlišení forem zavinění bude v následující kapitole velmi důležitým prvkem úvah 

ohledně trestní odpovědnosti (za) umělou inteligenci. 

                                                 

 

 

95 § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
96 § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
97 JELÍNEK, Jiří. Subjektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 233. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
98 Ibid – str. 234. 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.6.2012, sp. zn. 5 Tdo 540/2012, [R 5/2013 tr.]; 

další judikaturou pro tuto problematiku relevantní je také například: Usnesení Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 14.3.2018, sp. zn. 8 Tdo 63/2018, [R 28/2019 tr.] 
100 § 16 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v literatuře blíže také: 

HERCZEG, J. Subjektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 192 - 198. ISBN 978-80-7552-359-4. 
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Objektem trestného činu, jakožto dalším znakem skutkové podstaty, rozumíme 

společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné trestním zákonem, ale s ohledem na téma 

práce se jím nemusíme zabývat téměř vůbec.101 

Posledním obligatorním znakem skutkové podstaty je tzv. objektivní stránka 

trestného činu, která charakterizuje způsob spáchání trestného činu a jeho následky; a 

skládá se z jednání, následku trestného činu a příčinného vztahu mezi jednáním a 

následkem.102 Tento znak skutkové podstaty je z hlediska trestní odpovědnosti (za) umělé 

inteligence dle mého názoru podstatným. Jednáním (v trestním právu) je projev vůle ve 

vnějším světě, a to jak ve formě konání, tak ve formě opomenutí.103 To znamená, že aby 

se daný akt mohl považovat za trestněprávní jednání, musí obsahovat jak psychickou 

složku (vůli), tak fyzickou složku (projev vůle).104 Důležité je si uvědomit, že jednání 

může být jak úmyslné, tak nedbalostní, a to v obou jeho formách (viz výše – subjektivní 

stránka trestného činu). Speciálním případem je tzv. zvláštní povinnost konat, která je 

zakotvena v § 112 TZ slovy: „Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž 

byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, 

v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho 

zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného 

důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.“105 Typickými zvláštními povinnostmi 

konat (podle jiného právního předpisu) by byly povinnosti zdravotnického pracovníka 

uvedené v § 49 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jako 

například: „poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo 

specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím 

jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a řídit se 

                                                 

 

 

101 Například u „trestných činů proti svobodě“ je druhovým objektem převážně osobní svoboda člověka. 

Zdroj: JELÍNEK, Jiří. Objekt trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná 

část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 166. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-236-3. 
102 Ve srovnání: NOVOTNÝ, F. Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného 

činu. In: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str. 127. ISBN 978-80-7380-291-2. 
103 JELÍNEK, Jiří. Objektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 176. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
104 Ibid. 
105 § 112 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



32 

 

etickými principy“.106 Dalším znakem objektivní stránky trestného činu je následek. Tím 

rozumíme porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákonem.107 Nelze však 

zaměňovat následek trestného činu, který se projevuje na chráněném objektu trestného 

činu (např. u trestného činu dle § 228 TZ – poškození cizí věci - je následkem 

poškození/porušení vlastnického práva), a účinek trestného činu, který se zas projevuje 

na hmotném předmětu útoku (např. u zmíněného poškození cizí věci se jedná o zničení 

obrazu, počítače, výlohy, etc.). Závažnost následku pak má podíl na povaze a závažnosti 

trestného činu (resp. na jeho společenské škodlivosti).108 Pro téma práce je však 

důležitější než následek třetí a poslední znak objektivní stránky trestného činu – příčinný 

vztah. „Příčinný vztah spojuje jednání s následkem. Příčinný vztah (kauzální nexus) je 

dalším obligatorním znakem objektivní stránky trestného činu, a proto pachatel může být 

trestně odpovědný za trestný čin jen tehdy, pokud svým jednáním skutečně způsobil 

trestněprávně relevantní následek. Není-li zde příčinný vztah, nelze mu k tíži přičítat 

následek, což pak vede k tomu, že odpadá i jeho trestní odpovědnost.“109 Tedy jestli je 

například příčinný vztah mezi úderem sevřenou dlaní do spánku a způsobením usmrcení 

jiné osoby. To platí jak pro základní skutkové podstaty, tak pro kvalifikované skutkové 

podstaty. Důležitým instrumentem pro stanovení příčinného vztahu je tzv. teorie 

podmínky, která jednoduše zní: „Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, 

resp. nenastal způsobem, jakým nastal (co do rozsahu a způsobu poruchy či ohrožení, 

místa, času apod.).“110 Tímto způsobem by ale příčinou mohlo být nepřeberné množství 

jevů. Z toho důvodu trestněprávní teorie vytvořila zásadu umělé izolace jevů a zásadu 

gradace příčinné souvislosti, které slouží jako jisté omezující hranice. První zásada – 

zásada umělé izolace jevů – redukuje zjištěné příčiny a následky na trestněprávně 

                                                 

 

 

106 § 49 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
107 NOVOTNÝ, F. Znaky charakterizující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu. In: 

NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 3., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, str. 131. ISBN 978-80-7380-291-2. 
108 JELÍNEK, Jiří. Objektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 187. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
109 ŠÁMAL, P. Objektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 137 - 146. ISBN 978-80-7552-359-4. 
110 JELÍNEK, Jiří. Objektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 190. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
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relevantní příčiny (takové protiprávní jednání trestně odpovědného pachatele popsané ve 

skutkové podstatě trestného činu) a trestněprávně relevantní následky (následky popsané 

rovněž ve skutkové podstatě trestného činu).111 Druhá zásada – zásada gradace příčinné 

souvislosti – vychází z faktu, že každá příčina a podmínka mají různý vliv na způsobení 

konečného následku (tzn. že se na určitém relevantním následku může různou měrou 

podílet více osob a tato míra u konkrétní osoby může být tak zanedbatelná, že příčinná 

souvislost bude v konkrétním případě bez významu).112 Sama o sobě samozřejmě 

příčinná souvislost mezi jednáním a následkem nestačí a musí být současně přítomno i 

zavinění (viz výše). 

                                                 

 

 

111 Ibid – str. 191. 
112 Ibid – str. 191 - 193. 
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3 Trestní odpovědnost umělé inteligence 

Trestní odpovědnost umělé inteligence v rámci každodenního života je v současné 

době stále otázkou budoucnosti, ale více a více se čas od času můžeme setkat s fatálním 

pochybením soudobých forem umělé inteligence, které vedou k trestněprávně 

relevantním následkům. Takové situace bohužel či bohudík konkrétně v České republice 

nenajdeme, ale kupříkladu v USA či Japonsku (viz výše) se s takovými případy již setkali. 

Jak by ale na takové situace reagoval zákon v ČR? Máme přiléhavou právní úpravu, 

kterou bychom mohli aplikovat? Je vůbec nutné, abychom v budoucnosti trestněprávní 

normy novelizovali z důvodu příchodu nových generací umělé inteligence s vlastní 

„vůlí“? Na takovéto otázky je nutno odpovědět ještě před tím, než se stanou skutečností 

a pokusit se najít určitou cestu, jak se k této problematice v budoucnu postavit. 

3.1 Vlastní trestní odpovědnost umělé inteligence 

Nyní, když jsme si vyjasnili, co umělá inteligence vůbec představuje a jak pojímáme 

trestní odpovědnost v České republice, je na místě zodpovědět si základní otázku – může 

být umělá inteligence trestně odpovědná? Vzhledem k současnému stavu trestněprávní 

úpravy v České republice, je odpověď nasnadě. Výše je zmíněno, že umělá inteligence, 

podobně jako například zbraň či zvíře, bude zřejmě považována v pomyslných očích 

trestních předpisů za věc dle § 134 TZ (popřípadě samozřejmě může být věcí náležející 

pachateli – dle § 135 TZ). Dále pak trestní odpovědnost dle účinné právní úpravy lze 

dovozovat jen u fyzických a právnických osob, které jsou nadány subjektivitou a tedy 

„možností“ být trestně odpovědní (viz výše). Vzhledem ke všemu zde zmíněnému 

nemůžu dojít k jinému závěru, než že umělá inteligence dle současné právní úpravy 

v České republice není trestně odpovědná. 

Nicméně hrozba budoucnosti, kdy třetí či čtvrtá generace umělé inteligence bude na 

pořádku každodenního života, je pravděpodobně blíže, než si dokážeme představit. Jak 

bychom mohli situace, kdy umělá inteligence někoho například usmrtí řešit 

v budoucnosti? Jak bychom mohli trestněprávní předpisy pro tyto případy upravit? A je 

to vlastně opravdu nutné? Tyto otázky jsou na našem území kladeny prozatím velmi 

zřídka, a to hlavně na poli soukromého práva. I když téma umělé inteligence se pomaličku 
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dostává i k nám113, hlavním zdrojem poznatků se nám stává USA114, Izrael115 či 

v poslední době i Maďarsko116. Největší inspirací pro jakékoliv úvahy s touto tématikou 

spojené jsou teoretické poznatky a modely pana Hallevyho, který na toto téma již vydal 

několik – dle mého názoru zdařilých – publikací117. 

Otázkou, která může vyvstat teď na mysli je, zda je tedy možné v současnosti nějakým 

způsobem dovodit trestní odpovědnost alespoň fyzické či právnické osoby za protiprávní 

čin umělé inteligence, se budeme zabývat až v další podkapitole, ale nyní se podíváme na 

ony teoretické otázky, jak v budoucnu takové situace řešit, jaké modely se nám nabízejí 

jako vhodné řešení a jestli vůbec je nutné přemýšlet o trestní odpovědnosti umělé 

inteligence jako takové. 

Teorie zatím konstruovala 3 základní modely trestní odpovědnosti umělé inteligence, 

které by připadaly v úvahu pro použití i v našem právním řádu, a to: 

                                                 

 

 

113 První pomyslnou vlaštovkou je u nás dvoudílný článek na portálu Právní prostor od pana Smejkala a 

pana Sokola – viz: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. 

In: Právní prostor[online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.9.2018 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky. a také SMEJKAL, 

Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní prostor [online]. Ostrava: 

ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
114 Problematika autonomních vozidel je v USA velmi rozšířena a probíhají diskuze ohledně jejich regulací. 

Viz např.: Autonomous Vehicles | Self-Driving Vehicles Enacted Legislation. In: NCSL - NATIONAL 

CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES [online]. New York: LexisNexis, 2020, 2/18/2020 [cit. 2020-

03-01]. Dostupné z: https://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-

vehicles-enacted-legislation.aspx 
115 O rozvoj a osvětu o tomto tématu v Izraeli se zasloužil přední právní teoretik a profesor Gabriel Hallevy, 

který se problematice trestního práva a umělé inteligence věnuje již bezmála celé desetiletí. 
116 Nedávno jsem navštívil soubor přednášek v Brně na konferenci Cyberspace 2019, kterou zaštiťovala 

Masarykova Univerzita – Právnická fakulta, kde jsem na přednášce maďarského profesora pan Ambruse 

z Eötös Loránd University zjistil, že se tomuto tématu začínají věnovat právě i v Maďarsku. Zdroj: 

AMBRUS, István. Artificial Intelligence and Criminal Liability [přednáška]. Brno: Cyberspace 2019, 

31.11.2019. 
117 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 1.), str. 

171 - 201 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty.; 

dále také HALLEVY, Gabriel. Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems [online]. 

Springer International Publishing, c2015 [cit. 2020-03-01]. ISBN 978-3-319-10123-1.  či HALLEVY, 

Gabriel. When robots kill: artificial intelligence under criminal law[online]. Boston: Northeastern 

University, c2013 [cit. 2020-03-01]. ISBN 978-1-55553-806-4. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=5FvO0aeKp_AC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f

=false. 



36 

 

- model odpovědnosti „spáchání prostřednictvím jiného“ (The Perpetratiion-via-

Another Liability Model); 

- model odpovědnosti „s přirozenou pravděpodobností následku“ (The Natural-

Probable-Consequence Liability Model); 

- model přímé odpovědnosti (The Direct Liability Model).118 

Tyto modely se dle právní teorie můžou užívat jak odděleně, tak se můžou vzájemně 

doplňovat. Určitý problém nastává v okamžiku, kdy začneme opravdu uvažovat, že by 

umělá inteligence byla trestně odpovědná a že bychom ji měli nějakým způsobem trestat, 

neboť takové úvahy musí zaručeně přinést základní otázky typu – Jak může umělá 

inteligence vykonat trest odnětí svobody? Mohl by se zavést pro umělou inteligenci „trest 

smrti vymazáním“? Kdo by uhradil případný uložený peněžitý trest? U trestání je zároveň 

dle mého názoru stěžejní, že aby trest mohl být účinný, smysluplný a opodstatněný, je 

nutné, aby trestaná „osoba“ si uvědomovala sama sebe a chyby, kterých se dopustila. 

Zároveň (svým způsobem) je součást trestu samotná tíha myšlenky, že byl té konkrétní 

„osobě“ daný trest vyměřen, že je trestána a že společnost o takovémto potrestání ví. 

Naplnění takovýchto požadavků bychom mohli očekávat u čtvrté generace umělé 

inteligence, možná i z části u generace třetí. U nižších generací tak tento spíše 

psychologický faktor trestu bude zcela vymizelý. 

Jak bylo řečeno v předcházející kapitole – kromě základních požadavků na subjekt; 

resp. na pachatele (které v současné době u umělé inteligence splněny nejsou) jsou 

nejdůležitějšími složkami trestní odpovědnosti subjektivní stránka (obdobně v 

angloamerické právní kultuře označována jako mens rea – tedy zavinění) a objektivní 

stránka (obdobně v angloamerické kultuře označována jako actus reus – tedy projev vůle 

ve vnějším světě; jednání, ať komisivní či omisivní).119 Otázka zní – Jak by umělá 

inteligence mohla být schopna tyto dvě základní složky trestní odpovědnosti naplnit? 

Odpověď zkusím poskytnout prostřednictvím třech zmíněných modelů trestní 

odpovědnosti umělé inteligence. 

                                                 

 

 

118 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Str. 174. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 

1.), str. 171 - 201 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
119 Ibid. Str. 178. 
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Jako prvním začneme modelem přímé odpovědnosti (The Direct Liability Model), pro 

další dva si opět dovolím odkázat na následující podkapitolu o trestní odpovědnosti za 

umělou inteligenci. Tento třetí poměrně futuristický model trestní odpovědnosti AI 

nepředpokládá odpovědnost jiné osoby, která může být v současné době trestně 

odpovědná, ale zaměřuje se přímo na vlastní odpovědnost umělé inteligence jako takové. 

Oproti pojetí trestní odpovědnosti v angloamerické právní kultuře120, ke které se zjevně 

vztahují publikace a články121 pojednávající o zmíněném modelu, musíme v rámci České 

republiky myslet i na požadavky na samotný subjekt (resp. pachatele) a nejen na 

objektivní a subjektivní stránku.  

Myšlenky ohledně umělé inteligence jako možné další osoby (vedle fyzické a 

právnické osoby), která by měla právní subjektivitu, a navíc by mohla nést následky svých 

vlastních činů, se již objevily kolem roku 2017 na úrovni Evropské unie a později i 

v českém prostředí pod názvem „elektronická osoba“122, 123. Na jednu stranu tuto 

myšlenku považuji za výborný nápad, jehož uskutečnění (alespoň v jisté míře) je určitým 

způsobem nevyhnutelné. Na stranu druhou tato koncepce přináší spoustu otázek ale také 

problémů. Takováto osoba by vlastně fakticky stála mezi fyzickou a právnickou osobou. 

Od fyzické osoby by se lišila tím, že je uměle vytvořená a postrádá kvality lidské bytosti 

(dle sci-fi titulů - alespoň prozatím). Ale nebyla by ani tak „prázdná“ jako právnická 

osoba, která je sice nositelem povinností a práv dle českého právního řádu, ale fakticky 

vlastním jednáním se nemůže k právům a povinnostem zavazovat – jedná za ni fyzická 

osoba. Právě tím, že umělá inteligence je schopna na základě podnětů a vlivu jevů z 

okolního světa utvářet vlastní jednání se liší od právnické osoby. Pan Mikeš pak ve svém 

                                                 

 

 

120 Terminologicky se samozřejmě jedná o common law, používané např. i v Izraeli, Indii etc. Zdroj: Actus 

reus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2020-

03-02]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Actus_reus 
121 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 1.), str. 

171 - 201 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty.; 

dále také HALLEVY, Gabriel. Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems [online]. 

Springer International Publishing, c2015 [cit. 2020-03-01]. ISBN 978-3-319-10123-1. 
122 EU zvažuje dát práva a povinnosti umělé inteligenci, 150 vědců před tím vážně varuje. In: Česká 

justice [online]. Praha: Media Network, 2018, 13.4.2018 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2018/04/eu-zvazuje-dat-prava-povinnosti-umele-inteligenci-150-vedcu-pred-tim-vazne-varuje/ 
123 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. Praha: Česká 

advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
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článku navrhuje, aby se umělá inteligence v zákoně definovala například „jako útvar 

odlišný od člověka nadaný schopností samostatně rozhodovat a jednat, potažmo jako 

umělý útvar nadaný právní osobností od svého vzniku do svého zániku, obdobně jako je 

tomu u právnické osoby“124 a dále pak k problematice „životnosti“ umělé inteligence 

dodává, že „otázka vzniku a zániku by pak mohla být řešena např. zápisem do rejstříku 

umělé inteligence, obdobně jako u právnických osob“125. S takovýmto názorem se plně 

ztotožňuji.  

Pozitivem, které by zavedení třetí „elektronické“ osoby mohlo přinést je to, že by se 

eliminovaly stavy, kdy by za určité společensky nepřijatelné (až škodlivé) jednání umělé 

inteligence, na které nemá fyzická osoba žádný vliv (umělá inteligence jednala na základě 

vlastních výpočtů a zhodnocení situace), byla odpovědná jiná osoba126 nebo také vůbec 

nikdo. Toto poněkud krkolomné tvrzení se pokusím vysvětlit na příkladu. Představme si 

jednoduchou situaci – autonomní vozidlo127 (umělá inteligence druhé generace), ve 

kterém sedí jako spolujezdec člověk, na základě sesbíraných dat a výpočtu dle aktuální 

situace způsobí nehodu tím, že najede do odbočujícího automobilu, který do křižovatky 

vjel v souladu s předpisy na oranžovou. Senzory autonomního vozidla ho pravděpodobně 

nezachytily, nebo nastal nějaký zkrat v programu, který byl ale vytvořen dle nejlepších a 

nejnovějších postupů. Člověk v automobilu projíždějícím na oranžovou utrpí zranění 

neslučitelné se životem a na místě zemře.128 Takový trestný čin by se zřejmě dal 

kvalifikovat jako usmrcení z nedbalosti dle § 143 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kdo v takovém případě by mohl být trestně 

odpovědný, pokud vůbec někdo? Komu by se připisovalo dané zavinění? V současné 

době, jak jsem uvedl, u umělé inteligence nelze dovodit trestní odpovědnost. Bude 

odpovědný za takový čin spolujezdec129 v autonomním vozidle, který vůbec na ovládání 

                                                 

 

 

124 Ibid 
125 Ibid 
126 Viz následující podkapitola. 
127 Pomineme při tom problematiku, zda se mohou autonomní vozidla v současné době pohybovat na 

silnicích. 
128 Obdobně viz: MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 

Praha: Česká advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
129 Mohl by to být případně i programátor, nebo někdo jiný, který vytvořil dané autonomní vozidlo, či 

prodejce. Zde ale předpokládejme, že tyto osoby také jednaly nezaviněně a v souladu se zákonem. Situacím, 

kdy bychom mohli dovodit zavinění za takovéto „činy“ umělé inteligence, se věnuje následující 

podkapitola. 
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vozu neměl vliv, ani neměl povinnost dohlížet na bezvadnost jízdy? Dle mého názoru 

nebude, protože nelze u takového člověka dovodit zavinění, byť z nedbalosti - ať už 

vědomé či nevědomé130. Taková situace by se mohla posoudit opravdu nanejvýš jako 

smutná shoda náhod, která ale nevyústí v trestněprávní odpovědnost. V případě, že by se 

ale zavedla třetí „elektronická“ osoba do právního řádu, která by mohla být trestně 

odpovědná, tak by se takové situace eliminovaly, ale nicméně otázkou zůstává, zda 

zavedení třetí osoby by nepřineslo více problémů než užitku. Základním neduhem by byly 

rozsáhlé novelizace současných právních norem, které by se musely přizpůsobit nové 

osobě, kdy takové podstatné změny by mohly připomínat právnickou dvouletku131. Na 

druhou stranu něčím podobným si bez pochyby právní řád musel projít i se zavedením 

právnických osob132 nejdříve do soukromého práva a později do práva trestního. 

Takovéto novelizace by samozřejmě provázela dlouhá adaptace praxe na tyto změny. 

Příkladem může být již několikrát zmíněná trestní odpovědnost právnických osob, která 

i když byla zavedena již v roce 2012133, tak její užití v praxi není ve srovnání s trestní 

odpovědností fyzických osob téměř vůbec využíváno, i když má samozřejmě vzestupnou 

tendenci134. Dalším případným problémem by mohlo být určité zneužívání umělé 

inteligence fyzickými (potažmo i právnickými) osobami, které by se mohly za činy umělé 

inteligence schovávat135. To by ale mohlo být řešeno obdobným modelem trestní 

odpovědnosti, jaký známe u právnických osob (viz níže). S ohledem na vývoj umělé 

inteligence a její budoucí zapojení do běžného života zcela jistě musíme náš právní řád 

                                                 

 

 

130 Obdobný názor také: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
131 BLÁHOVÁ, Ivana, Lukáš BLAŽEK, Jan KUKLÍK a Jiří ŠOUŠA. Právnická dvouletka: rekodifikace 

právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium, 2014. ISBN 978-808-7284-520. 
132 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. Praha: Česká 

advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
133 Zavedena zákonem 146/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů; s platností od 22.12.2011 a účinností od 1.1.2012. 
134 Viz: Počty stíhaných i odsouzených společností v ČR rostou. In: Advokátní kancelář PFL [online]. PFL, 

advokátní kancelář, 2018, 15.3.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: http://www.pfl.cz/aktuality/počty-

st%C3%ADhaných-i-odsouzených-společnost%C3%AD-v-čr-rostou 
135 Dle mého názoru podněty k činům umělé inteligence budou velmi těžko v praxi prokazatelné, pokud 

nebude každá jednotlivá umělá inteligence vybavena něčím podobným, jako je černá skříňka v letadlech. 

Viz také závěr: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
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v návaznosti na umělou inteligenci novelizovat. Otázkou ale stále zůstává, jestli právě 

zavedení třetí osoby je tou správnou a vyžadovanou změnou právních předpisů. 

Předpokládejme v rámci modelu přímé odpovědnosti (neboť pro tento model je 

v našem právním řádu subjektivita stěžejní), že by byla třetí „elektronická“ osoba (s 

možností být trestně odpovědná) do našeho právního řádu opravdu zavedena. Nyní zaleží, 

jestli skutečně je umělá inteligence schopna naplnit i ostatní předpoklady k dovození 

trestní odpovědnosti. Tedy jednat zaviněně (subjektivní stránka) a projevit samostatnou 

vůli na venek/jednat (objektivní stránka). 

Při zkoumání toho, jestli umělá inteligence bude schopna naplnit objektivní stránku 

trestného činu, musíme zodpovědět otázku, zda umělá inteligence je schopna jednat sama 

za sebe, aniž by ji někdo (fyzická osoba) dal výchozí pokyn. [Pozn.: Neboť je 

neudržitelný názor, že umělá inteligence vždy jedná výlučně jen na příkaz člověka (kdy 

člověk má nad umělou inteligencí dohled a vždy ovlivňuje to, kdy umělá inteligence může 

de facto v zastoupení člověka jednat)]136. Tedy jestli bude umělá inteligence schopna mít 

vlastní vůli a tu i následně projevit ve vnějším světě (definice jednání).137 Vůle je nicméně 

spíše psychologickým pojmem než pojmem právním, a je otázkou, jestli umělá 

inteligence něčím, co bychom mohli označit za vůli, vůbec disponuje. Jednotnou definici 

vůle v současné době nemáme, ale podstatné znaky se v každé jedné definici shodují. 

Využiji pro tuto práci alespoň tu nejobecnější definici poskytnutou Slovníkem spisovné 

češtiny, který ji definuje takto: „1. schopnost jednat podle svého úmyslu, schopnost 

rozhodnout se, chtít (…) 2. snaha o dosažení něj. cíle (…) 3. výsledek rozhodování, 

rozhodnutí, požadavek (…) 4. svoboda rozhodování, jednání“138. Vůli tak můžeme chápat 

jako jakousi volbu mezi určitými alternativami, které na základě podnětů z okolí vnímáme 

za pomoci smyslů (u umělé inteligence za pomoci různých čidel, receptorů etc.), ze 

kterých se nakonec vybere ta „nejlepší“ alternativa v dané situaci. Může tedy umělá 

inteligence mít ve skutečnosti vůli (nebo něco jako vůli)? U odpovědi na tuto otázku dle 

                                                 

 

 

136 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. Praha: Česká 

advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
137 JELÍNEK, Jiří. Objektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 176. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
138 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vydání 3., opravené, 2003, dotisk 2007. Praha: 

Academia, 2003. Str. 503. ISBN 978-80-200-1080-3. 
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mého záleží na citu jednotlivce, který ji bude zodpovídat. Závěru, že umělá inteligence 

může projevit (mít) vůli, se dopracujeme jen pokud se oprostíme od myšlenky, že vůli 

může projevovat (mít) jen fyzická osoba, což platí vlastně v našem právním řádu bez 

výjimky. Sice máme zavedenou trestní odpovědnost právnických osob, ale u nich se 

problematika této složky jednání řeší za pomoci institutu přičitatelnosti jednání fyzické 

osoby za právnickou osobu139. Takovou koncepci u modelu přímé odpovědnosti umělé 

inteligence dle mého názoru využít spíše nemůžeme, neboť umělá inteligence zcela jistě 

může jednat i na základě vlastních podnětů/pohnutek z okolí při sledování splnění 

určitého vytyčeného cíle. Navíc si osobně nedovedu představit situaci, kdy by určité 

jednání fyzické osoby mělo být v zájmu umělé inteligence nebo snad „v rámci její 

činnosti“ (a to nehledě na problematičnost definování osob, které by mohly jednat za 

umělou inteligenci).140 Osobně si tak myslím, že pokud by v budoucnu zákonodárce 

opravdu chtěl dovozovat přímou trestní odpovědnost umělé inteligence (po zavedení její 

subjektivity do právního řádu), bylo by možné procesy programu tvořící umělou 

inteligenci považovat za jakousi uměle vytvořenou vůli, a tak by tato složka jednání 

nebyla překážkou. 

K druhé složce jednání (projevení vůle) obecně lze říci, že pro splnění této složky 

objektivní stránky trestného činu postačí, aby umělá inteligence, kterou bude nadán určitý 

stroj (popřípadě můžeme zmínit i robota jako takového), pohnula některou částí takového 

stroje, a daný pohyb bude posléze v přímém důsledku s ohrožením či poškozením 

chráněného zájmu trestním zákonem.141 Takováto situace však popisuje pouze komisivní 

jednání. Pro naplnění objektivní stránky u jednání omisivního by situace byla ve 

skutečnosti ještě prostší. V takovém případě by stačilo, aby umělá inteligence pouze 

vyhodnotila tu kterou situaci jako nepodstatnou, nebo jiným způsobem nehodnou jednání 

a setrvala v klidu, což by mělo za přímý následek ohrožení nebo porušení zájmu 

                                                 

 

 

139 PELC, Vladimír. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní 

odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, Str. 64 - 71. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

205-9. 
140 Viz srovnání: § 8 zákona 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů 
141 Viz také: HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science 

Fiction to Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 

1.), str. 187 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
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chráněného trestním zákoníkem. Samozřejmě v takových případech by umělá inteligence 

musela jednat sama, na základě vnímání okolních podnětů, nikoliv na základě vloženého 

příkazu jiné (fyzické) osoby. Otázkou k zamyšlení u jednání spočívající v opomenutí je, 

jestli by měla umělá inteligence povinnost konat? Zde si dovolím tvrdit, že ano, neboť se 

zavedením subjektivity a včleněním umělé inteligence do právního řádu by s určitými 

právy přišly samozřejmě i povinnosti týkající se ochrany důležitých společenských 

institutů (statků, hodnot etc.) hodných ochrany (kterých by s největší pravděpodobností 

bylo daleko více, než práv). Toto však je více než problematika trestněprávní spíše 

problematika ústavněprávní, právní teorie či jiných oborů práva a hlouběji se touto 

otázkou v práci zabývat nebudu. 

Nesmíme dále zapomínat ani na případné trestné činy, které nebudou mít základ a 

odraz ve fyzickém světě, ale pouze ve světě virtuálním, kdy nelze opomenout zmínit i 

tzv. kyberkriminalitu142. (Jak je v první kapitole uvedeno – umělá inteligence může 

existovat, aniž by měla fyzické „tělo“ a může se tak vyskytovat i pouze například na 

serverech – ve virtuálním prostředí.) V takových případech by z pravidla šlo o komisivní 

trestné činy (a výjimečně i o trestné činy omisivní).  

K doplnění u objektu trestného činu – tedy u určitých hodnot chráněných trestními 

předpisy (viz kapitola Trestní odpovědnost - pojem) dle mého názoru by bylo žádoucí se 

přiklonit k podobné koncepci jaká byla zavedena i pro trestní odpovědnost osob 

právnických. Tedy formulovat taxativní výčet trestných činů, kterých by se buďto umělá 

inteligence dopustit mohla (pozitivní taxativní výčet143), nebo spíše kterých by se umělá 

                                                 

 

 

142 Blíže publikace SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, ISBN 978-80-7380-720-7. 
143 Do roku 2016 byl v § 7 zákona č. 148/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů; uveden pozitivní taxativní výčet trestných činů, kterých se může 

právnická osoba dopustit, než došlo k oné radikální změně na negativní taxativní výčet. (Důvodem změny 

mimo jiné bylo, že pozitivní výčet nepostihoval všechny trestné činy, kterých se fakticky právnická osoba 

mohla dopustit.) Viz JELÍNEK, Jiří. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a možnosti 

právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti. JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní odpovědnost 

právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, Str. 37 - 48. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9. Ve 

srovnání s: BOGAČ, Vítězslav. Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob – krok vpřed či 

vzad? In: Plavec & Partners, advokátní kancelář [online]. Plavec & Partners, 2016, 26.2.2016 [cit. 2020-

03-06]. Dostupné z: https://www.ppak.cz/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-krok-

vpred-ci-vzad/ 
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inteligence dopustit nemohla (negativní taxativní výčet144), a to s odkazem na trestní 

zákoník.  

Poslední podstatnou složkou trestní odpovědnosti umělé inteligence, kterou musím 

v rámci tohoto modelu objasnit více je subjektivní stránka trestného činu. Bude schopna 

umělá inteligence případně jednat zaviněně? Dokáže simulovat úmysl či nedbalost do té 

míry, abychom mohli mluvit o zavinění? Problematika dovozování zavinění bude 

poněkud obtížnější i z toho hlediska, že se dle mého názoru může lišit generaci od 

generace umělé inteligence.145 V rámci teorie práva ve spojitosti se zaviněním můžeme 

mluvit i o určitém aspektu „lidského chování“.146 Jak jsem uvedl výše, zavinění je 

jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu a vyjadřuje vnitřní 

(psychický) vtah pachatele k určitým skutečnostem, které zakládají trestný čin – musí být 

přítomny v době činu147. Obdobně jako u objektivní stránky i u otázky zavinění bude 

nejpalčivějším problémem zhodnotit, zda umělá inteligence je schopna mít určitý 

psychický vztah k daným protiprávním skutečnostem zakládající trestný čin.  

Protože pokud v běžném hovoru používáme slova jako je „vnitřní“, „psychický“ etc. 

tak je rovnou subsumujeme pod pojem „lidské“. Je ale možné, aby autonomní stroj či 

nějaký počítačový program složený z chytrých algoritmů mohl mít vlastní „psychiku“? 

Dle mého názoru je to možné, i když v současné době velmi obtížně představitelné. Je 

tomu tak zřejmě i z toho důvodu, že psychiku automaticky spojujeme primárně 

s emocemi a jejich projevy, které jsou stále spíše připisovány lidem (fyzickým 

osobám)148. Minimálně v návaznosti na umělou inteligenci jsou emoce jako takové 

výsadou lidskou, alespoň dokud nebude vyvinuta čtvrtá generace umělé inteligence (dle 

                                                 

 

 

144 Viz § 7 zákona č. 148/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů. 
145 Obdobně také: HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from 

Science Fiction to Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, 

Article 1.), str. 187 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
146 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. Praha: Česká 

advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
147 JELÍNEK, Jiří. Subjektivní stránka trestného činu. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 219. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-236-3. 
148 Například u zvířat se také uvažuje o jistém druhu emocí. Ve srovnání s: SOUKUPOVÁ, Petra. Prožívají 

zvířata lidské emoce? In: 21.století [online]. RF-Hobby [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://21stoleti.cz/2007/11/16/prozivaji-zvirata-lidske-emoce/ 
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teorie). Emoce jsou velmi důmyslný mechanismus, který souvisí s vnitřním fungováním 

lidského mozku a který v současné době stále nebyl natolik spolehlivě vysvětlen, aby 

byly zodpovězeny všechny otázky spojené s problematikou lidských emocí. Zásadní 

myšlenkou pak může být to, že umělá inteligence se může rozhodovat i pouze na základě 

faktů, tedy tím způsobem, že její rozhodování zcela postrádá emoce, a tak projevuje 

„psychiku“ svého druhu. Takové rozhodování je dle mého názoru často důvodem, proč 

je chladné uvažování umělé inteligence tak často ve společnosti využíváno. Tedy 

zjednodušeně řečeno je na místě, abychom (nejen dle mého názoru) hovořili o „psychice“ 

i u umělé inteligence, i když tato psychika není dle lidských měřítek zcela vyvinuta.149  

Pan Mikeš také ve své odbornou veřejností oceněné úvaze vznáší tyto otázky, na které 

je dle jeho názoru (i názoru mého) nutno hledat v budoucnu odpovědi: „Základní otázka 

tedy zní, zda umělá inteligence vyjadřuje svou vlastní vůli, anebo jakousi jinou, 

od člověka odvozenou vůli. Když umělá inteligence předjíždí v samořiditelném voze, je 

rozhodnutí předjet vůlí a projevem vůle této umělé inteligence, anebo člověka, který je 

však pouze pasažérem v takovém voze? Když můj domácí virtuální asistent zjistí, že mi 

dochází vejce, a sám je objedná u online supermarketu, bylo mou vůlí vajíčka koupit, 

anebo rozhodnutí a související projev za mě učinil někdo jiný (virtuální asistent)? Když 

chytré algoritmy u internetových obchodů upraví nabízenou cenu v návaznosti na to, jaké 

o mně získají informace, projevují vůli svou, anebo vůli obchodníka? Když chytrý stroj 

provádí složitou operaci, při níž musí vyhodnocovat množství aktuálních informací 

a volit podle toho vhodný postup, rozhoduje a projevuje vůli tento stroj, anebo je to vůle 

lékaře či operatéra, který stojí opodál a stroj uvedl v chod?“150 Tyto zcela relevantně 

položené otázky mě osobně přivádí k názoru, že umělá inteligence bude mít (jestli již 

nemá) vůli nezávislou na člověku, což by znamenalo, že umělá inteligence jako taková 

může jednat zaviněně a mít tak nějaký vnitřní (psychický) vztah svého druhu ke svému 

jednání a stejně tak i k následkům takového jednání.  
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I když právě citované a prezentované názory jsou více než jasné rád bych je doplnil 

v návaznosti na subjektivní stránku trestného činu ještě o další myšlenky, které považuji 

za neméně podstatné. Dle teorie modelu přímé odpovědnosti umělé inteligence, který 

předpokládá, že umělá inteligence skutečně může být jak subjektem trestného činu 

z hlediska trestní odpovědnosti, tak že může zároveň mít i projevovat vůli a také jednat 

zaviněně, lze, aby umělá inteligence jednala v úmyslu (ať již v přímém či nepřímém). 

Takový závěr vychází z myšlenky, že pokud umělá inteligence je vytvořena pro splnění 

určitého cíle a jednání s určitým následkem je uskutečněno se záměrem splnit daný 

„úkol“ je tak činěno s úmyslem přímým.151 Dle mého názoru lze v takové myšlence 

pokračovat, a to i k úmyslu nepřímému či nedbalosti. To by představovala situace, které 

by bylo dosaženo v okamžiku, kdy by umělá inteligence měla přístup k zákonné úpravě 

(zřejmě v podobě databáze). Dále by musela vědět, že při pokusu o dosažení cíle může 

být porušen nějaký chráněný zájem zákonem. (Toho by bylo dosaženo právě zajištěním 

přístupu k zákonné úpravě.) A také navzdory tomu vyhodnotila (na základě 

pravděpodobnosti) situaci, která vyústila v trestný čin, buď jako bezpečnou (ač nebyla) – 

nedbalost vědomá, nebo navzdory tomu, že věděla, že může způsobit ohrožení či 

poškození chráněného zájmu zákonem, upřednostnila splnění cíle - úmysl nepřímý. 

Jinými myšlenkami a otázkami, spíše ale doplňujícího charakteru, které by se 

vyjasnily až postupem času a praxí v případě zavedení modelu přímé odpovědnosti umělé 

inteligence do českého právního řádu, by byly například: Mohla by být umělá inteligence 

a fyzická či právnická osoba spolupachateli? Měla by umělá inteligence vlastní skupinu 

(druhy) trestů? Zavedly by se pro umělou inteligenci jiné či alespoň upravené okolnosti 

vylučující protiprávnost? Jak by se posoudilo, pokud by umělá inteligence byla nakažena 

virem? Posoudila by se tato situace právě jako nová okolnost vyučující protiprávnost, či 

například jako obdoba trestného činu opilství? Pokud by byla vytvořena „agresivní“ 

umělá inteligence napadající ostatní umělé inteligence jako virus – vztáhl by se na 

takovouto situaci institut nepřímého pachatelství (například za předpokladu, že by virus 

byl označen za okolnost vylučující protiprávnost)? V současné době se na tyto otázky 
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bude složitě hledat odpověď, obzvláště i z toho důvodu, že zavedení přímé odpovědnosti 

umělé inteligence nemusí být ten pomyslný krok správným směrem, ba dokonce naopak. 

Velké debaty by způsobila i otázka: „Jak model přímé odpovědnosti umělé inteligence 

modelovat?“ První myšlenky by určitě vedly k obdobnému pojetí jako u právnických 

osob, neboť obojí je uměle vytvořeno a zároveň odlišné od člověka, ale jak jsem výše 

uvedl – i díky problematice přičitatelnosti a povaze umělé inteligence by takovéto řešení 

nebylo dle mého názoru přiléhavé. Model přímé odpovědnosti se tak podle mne nachází 

někde na pomezí koncepce trestní odpovědnosti fyzických osob a koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob, ale s ohledem na možnost projevení i samostatné „vůle“ 

umělé inteligence (viz výše) bude model přímé odpovědnosti paradoxně spíše inklinovat 

k trestní odpovědnosti osob fyzických. K zamyšlení je také případná problematika 

odlišení trestní odpovědnosti umělé inteligence v závislosti na její vývojové generaci a 

možné alternativy k modelu přímé odpovědnosti.  

3.2 Trestní odpovědnost za umělou inteligenci 

Zatímco v předchozí podkapitole jsem se věnoval více teoretickým úvahám (které 

budou relevantní spíše v méně či více vzdálené budoucnosti), než současné právní úpravě, 

tak v podkapitole této bych se rád zabýval modely trestní odpovědnosti zmíněnými 

v úvodu této kapitoly, které dle mého názoru jsou přiléhavější k platné právní úpravě. 

Jedná se tak o zbylé dva modely, a to o model odpovědnosti „spáchání prostřednictvím 

jiného“ (The Perpetration-via-Another Liability Model) a model odpovědnosti „s 

přirozenou pravděpodobností následku“ (The Natural-Probable-Consequence Liability 

Model)152. Tyto dva modely se dle teorie uplatňují současně. Tím pádem se i vzájemně 

doplňují. Navíc dle tezí pana Hallevyho po případném zavedení v předchozí kapitole 

popsaného modelu se nic na tomto tvrzení nezmění, dokonce k této symbióze přibyde i 

model přímé odpovědnosti.153 
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Jako první provedu exkurz do koncepce prvního modelu, tedy do modelu 

odpovědnosti prostřednictvím jiného (The Perpetration-via-Another Liability Model). Při 

této koncepci vycházíme z té premisy, že umělá inteligence není nadána lidskými atributy 

(vlastnostmi), na rozdíl od modelu přímé odpovědnosti. Předpokládáme, že umělá 

inteligence je věcí v pohledu českého trestního práva. V pracích pana Hallevyho, který 

své úvahy staví na odlišném právním řádu – viz výše – v tomto modelu považuje umělou 

inteligenci za „nevinného zprostředkovatele“; „innocent agent“154 jako například: dítě, 

nepříčetný člověk etc. Takové úvahy se nejvíce svou povahou podobají (v našem právu 

používané) osobě, která spáchala čin jinak trestný a není trestně odpovědná ve smyslu § 

22 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů155. 

Dovolím si tak opět modely pana Hallevyho pro účely této práce upravit a přizpůsobit 

vzhledem k našemu právnímu řádu a jejich možné aplikaci i na situace, které by se 

posuzovali dle české právní kultury.  

Umělá inteligence je bezesporu dle platné a účinné právní úpravy věcí (viz výše). Na 

druhou stranu je ale také nadána (i v současné době a při současném technickém vývoji) 

v určitém směru i vlastní „vůlí“ a nepodobá se tak například bezduché střelné zbrani. 

Nejen dle mého názoru156 tak můžeme spatřit jistou paralelu mezi umělou inteligencí a 

zvířetem (konkrétně například psem). U zvířete trestní zákoník jasně uvádí, že pokud není 

stanoveno jinak ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata157. Vzhledem k tomu, 

že pro trestné činy způsobené zvířetem již existuje poněkud rozsáhlá judikatura či 

odborné články, dovolím si určité závěry zde prezentovat, neboť dle mého názoru mohou 

být důležité i pro potenciální případy, kdy namísto zvířete bude onou věcí umělá 

inteligence.  

                                                 

 

 

154 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 1.), str. 

179 - 181 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
155 Jedná se o osobu, která reálně spáchala protiprávní čin za někoho jiného – trestně odpovědného. (Institut 

nepřímého pachatelství.) 
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advokátní komora, 2018, 14.05.2018 [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju?browser=mobi 
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U útoků psem jsou nejčastější trestné činy proti životu a zdraví158 řídčeji pak trestné 

činy proti majetku159. Naproti tomu u umělé inteligence dle mého názoru můžeme 

očekávat, že bude schopna naplnit skutkovou podstatu poněkud širší škály trestných činů. 

U trestní odpovědnosti za činy zvířat bychom našli všechny možné druhy zavinění, ať už 

úmysl (přímý/nepřímý) či nedbalost (vědomou/nevědomou)160. Pro úmysl přímý by 

například při trestném činu ublížení na zdraví161 pes musel být na oběť trestného činu 

poštván vlastníkem (nebo také pouze držitelem psa162) s úmyslem způsobit právě újmu 

na zdraví. Příkladem nedbalostního zavinění je typicky způsobení újmy na zdraví 

z nedbalosti163 tím, že poruší například nějakou důležitou povinnost. „Typicky půjde o 

špatný stav oplocení, který umožní psovi opustit vyhrazený areál a zaútočit, nebo 

nesplnění povinnosti kladené vyhláškami obcí, spočívající v tom, že pes musí být veden 

na vodítku a mít košík.“164 Důležitou také shledávám právní větu usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky, která v návaznosti na nedbalostní chování vymezuje/definuje pro 

takovéto případy obecnou povinnost a zní: „Obviněný je povinen si vždy počínat tak, 

resp. přijmout taková opatření, aby v důsledku chování psa, jehož je majitelem nebo 

o kterého se stará, nedocházelo ke škodám nejen na zdraví, ale také ke škodám na 

majetku, na přírodě a životním prostředí. Jestliže obviněný věděl, že již v minulosti byly 

se psem problémy (znal jeho nebezpečnost) a přesto neučinil nic proto, aby k poruše 

zdraví osoby ve smyslu trestního zákona nedošlo, bude jeho jednání posuzováno jako 

                                                 

 

 

158 Část druhá Hlava I zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
159 Část druhá Hlava V zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
160 CHOCHOLATÝ, Jan. Některé aspekty trestněprávní odpovědnosti majitele psa za újmu na zdraví. 

In: EPRAVO.CZ [online]. Praha: EPRAVO.CZ, 2002, 12.6.2002 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-aspekty-trestnepravni-odpovednosti-majitele-psa-za-ujmu-na-
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psa. Právní zpravodaj [online]. 2003, 10.3.2003, 3/2003, str. 11 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 
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view.seam?documentId=nrptembqgnpxa6s7gnpxgxzrge&groupIndex=0&rowIndex=0# 
163 § 148 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
164 CHOCHOLATÝ, Jan. Některé aspekty trestněprávní odpovědnosti majitele psa za újmu na zdraví. 

In: EPRAVO.CZ [online]. Praha: EPRAVO.CZ, 2002, 12.6.2002 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: 
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nedbalostní trestný čin, pokud nebude prokázán úmysl obviněného.“165 Právě popsané 

situace platí dle mého názoru obdobně právě i pro umělou inteligenci (viz níže). 

Co je tedy model trestní odpovědnosti prostřednictvím jiného (The Perpetration-via-

Another Liability Model)? Jak tento model funguje? Je možné ho užít i v české právní 

kultuře? A kdo bude podle tohoto modelu trestně odpovědný? Jak jsem již uvedl výše – 

umělá inteligence se považuje za věc, která pachateli slouží pouze jako určitý nástroj ke 

spáchání trestného činu. Pro platnou českou právní úpravu je nyní více než přiléhavé 

zmínit příklad s poštvaným psem, neboť tento model trestní odpovědnosti umělé 

inteligence se vztahuje pouze na případy, kdy je trestný čin prostřednictvím umělé 

inteligence spáchán úmyslně. Ve své podstatě (a v určité modifikaci pro uplatnění i 

v českém trestním právu) je pojetí tohoto modelu pouze pompézně označené dovozování 

trestní odpovědnosti na základě úmyslného zavinění. Jednalo by se například o situaci, 

kdy by určitá fyzická osoba vytvořila nebo si pořídila umělou inteligenci a té později 

nařídila (zadala požadavek), aby kontrolovala příspěvky na jejích sociálních sítích s tím, 

že pokud se objeví příspěvek od osoby odlišného vyznání či rasy ihned zahájila 

v komentářích pod takovým příspěvkem nenávistné, zastrašující či určitým způsobem 

dehonestující komentáře. Takto by se fyzická osoba prostřednictvím umělé inteligence, i 

když nevěděla jakým přesným způsobem umělá inteligence bude reagovat, mohla 

dopustit úmyslného hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny166, 167. Je to tedy 

opravdu podobné, jako s (již několikrát uvedeným) použitím psa k usmrcení jiného 

člověka, jen s tím rozdílem, že prostřednictvím umělé inteligence bude moci osoba 

spáchat daleko více trestných činů a sofistikovanějším způsobem. 

Na otázku ohledně trestní odpovědnosti jako první přichází v úvahu zajisté samotný 

programátor, tedy člověk (fyzická osoba), který danou „deviantní“ umělou inteligenci 

vytvořil. Pokud neshledáme fyzickou osobu v tomto postavení za trestně odpovědnou, 

nebo nenalezneme kauzální nexus (také za pomoci principu umělé izolace jevů) mezi 

jednáním (či pochybením) programátora a protiprávním následkem, tak jako další 
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v pořadí případných pachatelů (resp. trestně odpovědné osoby) následuje uživatel umělé 

inteligence (nebo její konečný uživatel).168 (V případě, kdy uvádím fyzickou osobu jako 

možného pachatele je více než pravděpodobné, že se ve stejné situaci může objevit i osoba 

právnická. Případné trestní odpovědnosti právnických osob za umělou inteligenci se budu 

věnovat níže.) Otázkou ale také zůstává, jestli by nemohl být i přes trestní odpovědnost 

koncového uživatele, který k takovému činu umělou inteligenci úmyslně využil, také 

odpovědný programátor ve formě nedbalostního zavinění, když napsal program chování 

umělé inteligence tak, že se mohla takový protiprávní akt způsobit. Dle mého názoru by 

skutečně mohlo dojít až k popsanému stavu, neboť i jak uvádí odborné články, míra rizika 

související s podnikáním (či tvorbou) umělé inteligence je podstatně vyšší169.  

Model odpovědnosti prostřednictvím jiného je tady nejvíce přiléhavý na situace, kdy 

ke spáchání trestného činu umělou inteligenci osoba využije jako nástroj, podobně jako 

šroubovák, či živé zvíře. Nejlépe se ale bude trestní odpovědnost dovozovat v situacích, 

ve kterých bude trestný čin spáchán prostřednictvím nižší generace umělé inteligence 

nebo případně i generací vyšší, která ale při tom nevyužije (nebo jen v omezené míře) své 

pokročilé vlastnosti, schopnosti poznatky a zkušenosti. Je tomu tak i z důvodu, že kdyby 

vyšší generace umělé inteligence čerpaly ze svých zkušeností (etc.) a byly by až příliš 

inovativní a odchýlily se výrazně od svého „cíle“ vstoupilo by do posuzování celé 

objektivní stránky trestného činu až příliš mnoho faktorů, díky kterým by se za krajních 

okolností mohla celá situace vyhodnotit jen jako pouhá nešťastná náhoda.170 

Dalším a zároveň posledním modelem, kterým se budu v této práci zabývat, je tzv. 

model odpovědnosti „s přirozenou pravděpodobností následku“ (The Natural-Probable-

Consequence Liability Model)171. Tento model Hallevy vysvětluje a uvádí slovy, že míří 

na situace, kdy programátoři a uživatelé nechtějí nic úmyslně spáchat prostřednictvím 
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umělé inteligence, ale zároveň jsou angažováni či účastni každodenních úkolů (aktivit) 

umělé inteligence (jako je například kontrola, dozor, opravy etc.).172 Model odpovědnosti 

s přirozenou pravděpodobností následku tak (opět v návaznosti na náš právní řád) ve 

skutečnosti míří na trestné činy spáchané prostřednictvím umělé inteligence, a to ve formě 

nedbalostního zavinění. Programátor, ani uživatel ve své podstatě ani nemusí vědět o 

trestném činu, dokud se nestane. Navíc si dovolím tvrdit, že právě zavinění ve formě 

nedbalosti bude u trestné činnosti spjaté s umělou inteligencí převažovat.173 Ale nesmíme 

zapomínat, že hranice nedbalosti nejsou bezmezné, protože poté by potenciální pachatel 

mohl předvídat téměř vše.174 Ústavní soud ČR k problematice předvídatelnosti určitých 

situací uvádí: „Hranice okolností, jež pachatel může či nemůže předvídat, nelze 

vymezovat jen v hypotetické rovině (neboť pak by musel každý předvídat v podstatě 

cokoliv), ale je zapotřebí vždy vycházet z existujících objektivních okolností 

vyplývajících z určité životní situace, která může být charakterizována celou řadou 

faktorů, jež pachatel vnímá svými smysly a může je pak hodnotit podle svých znalostí 

i dalších subjektivních dispozic. Z hlediska nedbalostního zavinění (§ 5 trestního zákona) 

to znamená, že kromě míry povinné opatrnosti vyplývající z obecných pravidel 

bezpečného chování zde existuje i subjektivní vymezení, které spočívá v míře opatrnosti, 

kterou je pachatel schopen vynaložit v konkrétním případě. Přitom o zavinění 

z nedbalosti může jít jen tehdy, pokud povinnost a možnost předvídat porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně.“175 

Pro vizualizaci použití tohoto modelu se opět pro jednou vrátím k autonomním 

vozidlům nadaným umělou inteligencí. Představme si situaci, kdy určité autonomní 

vozidlo v brzké době po jejich uvedení na silnice poškodí železniční trať na 

frekventované trase. Osoba, která měla v této fázi zavedení autonomních vozidel na 

silnice povinnost kontrolovat průběh jízdy a odvrátit tak případné riziko, usnula za 

volantem za předpokladu, že se nic stát nemůže, neboť již tak několikrát učinila bez 

                                                 

 

 

172 Ibid. Str. 181 - 182. 
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https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
174 Podobně také: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
175 Usnesení Ústavního soudu České republiky, II. ÚS 728/02, [33/2004 USu.] 
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jakékoliv havárie. Takovou situaci lze kvalifikovat jako poškození a ohrožení provozu 

obecně prospěšného zařízení z nedbalosti176. V popsaném případě nelze aplikovat model 

první, který se vztahuje pouze na úmyslný trestný čin, a tak se musí aplikovat model 

druhý, jenž se uplatňuje právě na nedbalostní trestné činy.177 V uvedené situaci zcela jistě 

můžeme konstatovat nedbalost, neboť minimálně daná osoba měla a mohla vědět, že 

takové jednání může způsobit porušení či ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákoníkem178. Dokonce lze dovodit, že uvedená osoba věděla, že může být ohrožen či 

porušen chráněný zájem, neboť pouze na základě předchozích zkušeností nepřiměřeně 

spoléhal na to, že se nic stát nemůže179. A co víc – je možno říci, že takový přístup 

(počínání) pachatele svědčí o jeho zřejmé bezohlednosti180.  

Vzhledem k nynějšímu technickému zpracování umělé inteligence a jejímu výskytu 

v běžném životě je tak otázka odpovědnosti za umělou inteligenci vcelku zřejmá – tedy 

alespoň u úmyslných trestných činů. I když v nedbalostních případech tak v současné 

době opět o umělé inteligenci budeme primárně mluvit pouze jako o „nástroji“ osoby 

fyzické, tak v nynější právní úpravě ani v judikatuře není stanovena žádná obecná 

povinnost, jakým způsobem zacházet s umělou inteligencí, nebo jaká přijmout opatření, 

aby v důsledku činů umělé inteligence nedocházelo k ohrožování či porušování trestním 

zákonem chráněných hodnot, tak jak tomu je například u živých zvířat181. Stále totiž 

nesmíme zapomínat na to, že umělá inteligence může již nyní (a hlavně bude moci) jednat 

nejen na pokyn člověka nebo jen pod jeho dohledem. Z hlediska nedbalostního zavinění 

je naše právní úprava poněkud nepřiléhavá, a to hlavně ve smyslu toho, že rozhodně při 

současném stavu, kdy nemáme zavedeny žádné pevné mantinely odpovědnosti 

pro takové případy a ani nemáme na tuto problematiku žádnou judikaturu, můžeme 

                                                 

 

 

176 § 277 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
177 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 1.), str. 

182 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
178 Popsaným rozumíme nedbalost nevědomou ve smyslu § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
179 Popsaným rozumíme nedbalost vědomou ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
180 Popsaným rozumíme tzv. hrubou nedbalost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
181 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.7.2002, sp. zn. 7 Tdo 382/2002; [SR 2/2003 s. 

61a]; právní věta viz výše. 
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dovozovat odpovědnost za umělou inteligenci na základě nedbalosti jen v relativně 

omezené míře (ve specifických případech). Otázky tak zní (pokud vynecháme jako 

možnost model přímé odpovědnosti umělé inteligence): Bude se muset odpovědnost za 

umělou inteligenci nějakým zásadním způsobem do budoucna změnit? Neměl by se 

vytvořit řetězec možných osob, které by byly za umělou inteligenci trestně odpovědné? 

Pokud bude jednání umělé inteligence natolik společensky škodlivé, neměli bychom vůči 

ní rozšířit možnou trestní odpovědnost? Neměli bychom zákonnou cestou specifikovat 

povinnosti, jak nakládat s umělou inteligencí, obdobně jako je tomu například u 

právnických osob či alespoň u zvířat? 

Dle mého názoru se právní úprava z hlediska trestní odpovědnosti za umělou 

inteligenci nebude muset přizpůsobovat tak výrazným způsobem, jako jsem popisoval 

v případě přímé odpovědnosti umělé inteligence, a ani dle mého mínění to neovlivní ve 

velké míře zbytek českého právního řádu. Nejdůležitější případné změny bych si dovolil 

zmínit.  

Jak jsem výše uvedl, tak trestní odpovědnost by dopadla hlavně na programátora 

(tvůrce) umělé inteligence nebo uživatele. Přicházel by ale v úvahu i někdo další? Dle 

mého soudu rozhodně ano, a jednalo by se především o obsluhu, vlastníka (či 

provozovatele) umělé inteligence. Z hlediska možného hledání trestně odpovědné osoby, 

jejíž jednání může být v přímé souvislosti se způsobeným následkem, bych považoval za 

vhodné vytvořit určité nové okolnosti vylučující protiprávnost182 ve vztahu k umělé 

inteligenci, nebo spíše - upravit jisté možnosti vyvinění183, jak tomu je u koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob. Celý institut vyvinění stojí právě na možnosti se vyvinit 

(v zákoně terminologicky nesprávně použito sloveso „zprostit se“184) z trestní 

odpovědnosti za předpokladu, že osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možno 

                                                 

 

 

182 Okolnosti vylučující protiprávnost jsou okolnosti, které pachatele činu jinak trestného zbavují trestní 

odpovědnosti. Takové jednání není od počátku trestné. Zdroj: JELÍNEK, Jiří. Okolnosti vylučující 

protiprávnost. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 252. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-

3. 
183 Vyvinění je upraveno v § 8 odst. 5 zákona č. 146/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
184 § 8 odst. 5 zákona č. 146/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů 
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spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.185 Pokud půjdeme 

postupně celým procesem od vytváření umělé inteligence až po její čin s protiprávním 

následkem, budou v úvahu přicházet různé postupy, které by se měly upravit a následně 

dodržovat, aby se ta která osoba mohla vyvinit z protiprávního činu umělé inteligence. 

Po případném vyvinění všech potenciálních pachatelů by se celá situace zhodnotila 

neprávně - nanejvýš pouze jako tzv. „černá labuť“186 či nešťastná náhoda. 

Na počátku celého procesu stojí tvůrce umělé inteligence – programátor. Lze ho 

označit ale také jen jako „tvůrce umělé inteligence“, neboť můžeme odlišit od sebe osobu, 

která napíše samotný program a pak osobu, která umělé inteligenci poskytne vstupní data. 

Pro tyto osoby dle mého názoru by měly být vytvořeny určité obecné „postupy 

výroby/programování“, které by nově vznikající umělé inteligence udržely v 

„nedeviantním“ stavu.187 Zmíněná úprava by byla nejspíše považována za tzv. technický 

předpis, tedy: „právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě 

pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do 

provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující 

výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo 

zřizování služby“188. Pokud by takové postupy byly programátorem (tvůrcem) 

dodržovány v průběhu celého vývoje, tak by to mohl být onen důvod pro jeho vyvinění 

(či zda by vůbec u něj nenastoupila trestní odpovědnost). Tedy v případě, že dojde 

k protiprávnímu jednání umělé inteligence z důvodu, že nebyl zhotoven podle poznatků 

vyplývajících ze stavu techniky189, jde o podobnou situaci jako je postup lékařů non lege 

                                                 

 

 

185 JELÍNEK, Jiří. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a možnosti právnické osoby vyvinit 

se z trestní odpovědnosti. JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. 

Praha: Leges, 2017, str. 45 - 47. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9. 
186 Ve srovnání s: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky; a s: TALEB, 

Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-

743-2128-3. 
187 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
188 § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
189 Definováno § 5 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 

ve znění pozdějších předpisů 
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artis.190 K pojmu non lege artis resp. lege artis bych rád uvedl ještě několik navazujících 

informací/institutů, které se mohou (minimálně v budoucnu) dle mého názoru využít i ve 

spojitosti s umělou inteligencí. Důležitou součástí postupů de lege artis je jedna z 

okolností vylučující protiprávnost - „přípustné riziko“191. K přípustnému riziku 

v souvislosti s tématem práce se sluší připojit, že: „Vývoj společenského poznání, 

zejména v oblasti výzkumu, výroby, lékařství aj. si začasté vyžaduje provedení 

experimentu, jehož výsledek nelze předem jednoznačně určit (protože zde působí dosud 

neznámé a neověřené vlivy, souvislosti a zákonitosti) a který je spojen s nebezpečím pro 

život či zdraví lidí nebo pro majetek (např. zkušební lety nových letadel, testování nových 

léků a léčebných postupů aj.). Bez rizika (nejistoty výsledku) často není možné poznat 

dosud nepoznané, není možný vědeckotechnický pokrok. Jestliže právní řád aprobuje 

vývoj vědy, výzkumu, technologie, zdravotnictví apod., musí tolerovat i určitá přiměřená 

rizika (ve výrobě, ve výzkumu, ve zdravotnictví, v obchodě apod.), která jsou s touto 

dovolenou, prospěšnou i žádoucí činností spojena.“192 Dalším důležitým pojmem, který 

může být kritériem pro případné vyvinění nebo naopak v případě jeho porušení důvodem 

trestní odpovědnosti, je „potřebná míra opatrnosti“. Jedná se o neurčitý právní pojem, 

jehož specifikace musíme blíže hledat ve zvláštních předpisech, (výše zmíněných) 

technických normách, obecně uznávaných pravidlech, či v judikatuře českých 

soudů193.194 Samozřejmě potřebná míra opatrnosti bude u programátorů (tvůrců) o něco 

vyšší než poté u běžných uživatelů.195 V každém konkrétním případě tak musíme 

zkoumat, jestli bylo možné vznik škodlivého následku odvrátit či předpovídat a jestli 

                                                 

 

 

190 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
191 Podmínky, kdy se bude jednat o přípustné riziko jsou stanoveny v § 31 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odst. 2 stejného ustanovení poté upravuje, co přiměřeným 

rizikem není. 
192 VOKOUN, R. Okolnosti vylučující protiprávnost. In: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 231. ISBN 978-80-7552-359-4. 
193 Například: Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č.j.: 6 Tdo 1450/2013-32, [NS 933/2014] 
194 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
195 Potřebnou míru opatrnosti můžeme rozlišovat na obecnou (požadována u každé osoby) a zvláštní, která 

je vyšší (například u určitých povolání, činností etc.). Zdroj: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. 

Trestněprávní aspekty robotiky - část I. In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 

26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-

pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
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dostupná opatření byla dostatečná k minimalizaci takového následku.196 Všechny výše 

zmíněné postřehy se mohou uplatnit v menší či větší míře i u ostatních osob, které 

bychom mohli považovat za potenciální pachatele (viz níže). 

Dalším případným pachatelem (trestně odpovědnou osobou) po programátorovi může 

být vlastník (nebo také pachtýř, držitel či jiný nevlastník), který nemá v úmyslu sám 

užívat umělé inteligence, ale jen k jejímu užívání poskytovat licence. Od tvůrce umělé 

inteligence se tato osoba může lišit v tom, že sama umělou inteligenci vytvořit nemusela, 

ale pouze vykonává majetková práva k té které umělé inteligenci, zatímco tvůrce (autor) 

má stále svá práva osobnostní. Může to být například z důvodu, že umělá inteligence byla 

tzv. zaměstnaneckým dílem197, nebo zkrátka tato osoba získala třeba výhradní licenci198 

na onu umělou inteligenci. Dle mého názoru hlavním důvodem pro vyvinění těchto osob 

by mohlo být v momentě poskytování licence jiné osobě současné podávání informací, 

jakým přesným způsobem lze umělou inteligenci používat a jakým nikoliv. Současně by 

bylo třeba informovat, že v případě, kdy bude umělá inteligence používána jiným než 

uvedeným způsobem, může reagovat nepředvídatelným (škodlivým) způsobem, neboť 

pro jiné než uvedené funkce není program (AI) napsán. Jednalo by se tak zřejmě jen o 

nějaké informace k obsluze, informace o zacházení s umělou inteligenci, tedy i o nějakou 

další technickou normu199 (viz výše). O seznámení se s pokyny by bylo (pro osobu 

poskytující umělou inteligenci) vhodné sepsat nějaký protokol podepsaný oběma 

stranami, kvůli případnému dokazování. Nezbytnost nějaké jiné specifické zákonné 

úpravy v tomto případě není dle mého názoru potřeba.  

Předposledním článkem v pomyslné řadě potenciálních trestně odpovědných osob je 

uživatel umělé inteligence. Důvodem k vyvinění u uživatele by mohlo být dle mé úvahy 

dodržování zmíněných technických norem (pokyny k obsluze etc.) poskytnutými při 

pořízení umělé inteligence (a její užívání v souladu s předpisy jako takovými) 

v kombinaci s potřebnou mírou opatrností a náležitým dohledem nad umělou inteligencí 

                                                 

 

 

196 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
197 Upraveno v § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
198 Upraveno v § 2360 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
199 Upraveno v § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů 
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v době jejího aktivního fungování.200 Možná by bylo záhodno vytvořit nějaké obecné 

technické normy zákonnou či podzákonnou formou, aby byly podchyceny i případy, kdy 

uživatel je jednou osobou s vlastníkem, u kterého jsem uváděl povinnost poskytnout 

dostatečné pokyny k užívání umělé inteligence. Jinak by totiž vznikla situace, kdy by 

vlastník sám reguloval, jaké zacházení s umělou inteligencí je správné. Na druhou stranu 

je možné tomuto názoru oponovat tím, že kritérium potřebné míry opatrnosti by mohlo 

být dostačující. Další povinností, kterou by předpis dle mého názoru měl zakotvit, by bylo 

zajištění dohledu nad umělou inteligencí uživatelem, a to buď jím samotným, nebo tím, 

že zajistí odborný dohled za pomoci jiné osoby. 

Jak jsem právě uvedl, tak poslední přichází v úvahu obsluha (dohled) umělé 

inteligence. Může se jednat jak o osobu uživatele (poté je to další povinnost uživatele, 

jejíž splnění je nutné k vyvinění), tak o osobu od uživatele odlišnou. Taková osoba bude 

mít povinnost provádět kontrolu činnosti umělé inteligence a v okamžiku jejího selhání, 

nebo pokud to bude možné – ještě dříve, zasáhnout, umělou inteligenci vypnout, či jiným 

způsobem odvrátit škodlivý následek. Zavinění, podobně jako u všech výše zmíněných 

osob, bude zřejmě pouze nedbalostní. Splnění daných povinností, které bude třeba 

zakotvit zákonem, bude opět důvodem k vyvinění. Při poruše umělé inteligence a 

případném trestním stíhání se bude zjišťovat, zda byla taková povinnost vůbec splněna a 

případně také do jaké míry byla splněna. 

Zmínění potenciální pachatelé mohou být odlišnými osobami, ale může se také jednat 

i o jedinou osobu. Nemyslím si, že by bylo třeba (a ani správné) vytvářet nějaký přesný 

řetězec možných pachatelů, kdy dříve v něm uvedení by byli stíháni spíše než později 

uvedení. Důležité je i zmínit, že všichni citovaní mohou být případně trestně odpovědní 

zároveň. Ať už jako spolupachatelé, nebo v určité formě účastenství201, či jako souběžní 

pachatelé202. 

                                                 

 

 

200 Ve srovnání s: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část I. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 26.09.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky 
201 Účastenství viz: ŘÍHA, Jiří. Účastenství. In: JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Trestní právo hmotné: obecná 

část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017, str. 299 - 335. Student (Leges). 

ISBN 978-80-7502-236-3. 
202 „Pro souběžné pachatelství je typická naprostá vzájemná nezávislost intencí a jednání pachatelů, které 

kromě víceméně náhodně shodného zaměření nic nespojuje, do posledního momentu dokonání i dokončení 

činu se obvykle neznají, nemají o jednání druhého pachatele žádné povědomí.“ Zdroj: VÁVRA, Libor. 
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Ať se bude ale jednat o jakéhokoliv z potenciálních pachatelů, vždy, pokud budeme 

chtít dovodit jejich trestní odpovědnost, bude muset být přítomna příčinná souvislost mezi 

jednáním umělé inteligence, jednáním pachatele a protiprávním následkem. Problémem 

v praxi dle mého názoru ale bude dokazování této souvislosti, které je pro trestní právo 

procesní stěžejní.203 Jedním z možných řešení je zavedení tzv. černé skříňky204, která by 

mohla odkrýt, co vlastně způsobilo (a také kdo), že umělá inteligence vybočila ze svých 

nastavených (naprogramovaných) mezí a jednala společensky škodlivým způsobem. 

Stěžejní při hledání kauzálního nexu ale také je, že u vyšších generací umělé inteligence 

faktorů ovlivňující její jednání může být nepřeberné množství, kdy s jistotou můžeme 

znát jen vstupní nastavení.205 V praxi – při případném stíhání tak bude nadmíru náročné 

vybrat ale jen ten faktor, který je skutečnou příčinou, nebo alespoň ten, který se jeví jako 

nejvíc ovlivňující.206 Za vhodné pokládám doplnit tuto myšlenku o rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky, které uvádí, že „příčinná souvislost mezi jednáním 

pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další 

skutečnost, jež spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou 

skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo“.207 

Jako poslední bych rád zmínil také odpovědnost právnických osob jako možných 

trestně odpovědných osob za umělou inteligenci. Problematika trestní odpovědnosti 

právnických osob nebude v této práci detailněji řešena, ale bude pouze nastíněna do té 

míry, do které je relevantní pro dané téma. Zmíněné upravuje zákon č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovědnost právnických osob je konstruována na základě přičitatelnosti jednání osob 

(taxativně vymezené), které spáchali v zájmu právnické osoby nebo v rámci její 

                                                 

 

 

Souběžné pachatelství. In: Právní prostor[online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2016, 30.3.2016 [cit. 2020-

03-15]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/soubezne-pachatelstvi 
203 Stejný názor také: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. 

In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
204 Ibid. 
205 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
206 Ibid. 
207 Ibid.; Ale konkrétně také: Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 3 Tz 

317/2001. 
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činnosti.208 Jediná možnost pro právnickou osobu, jak se zbavit případné odpovědnosti, 

je vyvinění (pokud vynaloží veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, 

aby spáchání protiprávního činu v zákoně uvedenými osobami zabránila).209 Právě 

takováto koncepce trestní odpovědnosti je stěžejní pro to, kdy bude zvažováno, zda 

právnická osoba bude (také) odpovědná za protiprávní následek jednání umělé 

inteligence.210 Zde je ale důležité nezapomenout, že k dovození trestní odpovědnosti 

právnické osoby nemusí být zjištěna konkrétní fyzická osoba, která se dopustila 

přičitatelného protiprávního činu.211 To celou situaci v souvislosti s umělou inteligencí 

poněkud ztěžuje v tom, že nekončí zjištěním odpovědné fyzické osoby, ale pokračuje i 

zkoumáním toho, zda tato fyzická osoba nejednala za okolností, za kterých lze takové 

jednání přičítat i právnické osobě, a v případě, že tak jednala, musí být dále posouzeno, 

jestli byly naplněny podmínky pro vyvinění právnické osoby.212 Ony osoby,  jenž jednají 

za právnickou osobu, mohou být všichni dříve uvedení. Například – Programátor, který 

umělou inteligenci bude pro právnickou firmu vyvíjet. Či zaměstnanec, který umělou 

inteligenci používá pro své běžné pracovní povinnosti.  

                                                 

 

 

208 Blíže § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů 
209 § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů 
210 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
211 § 8 odst. 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů; v kombinaci s: SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty 

robotiky - část II. In: Právní prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-

04]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
212 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
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Závěr 

Existujeme ve světě, který má stále větší tendenci se rozvíjet, přinášet nové poznatky, 

postupy či technologie. Umělá inteligence se čím dál tím více stává běžným společníkem 

člověka a začíná se nejen uvažovat o technickém vylepšení jedince, ale dokonce se začíná 

i provádět. Zatím pouze za pomoci čipů213, ale přesto je tomu tak. V budoucnu je ve své 

podstatě neodvratitelná přítomnost umělé inteligence „na každém rohu“. Taková umělá 

inteligence při tom (nehledě na její dělení na generace) může pracovat trojím způsobem, 

a to (i) předpokládaným a zcela žádoucím způsobem, (ii) předpokládaným ale 

nežádoucím způsobem, nebo (iii) nepředpokládaným způsobem (tedy z podstaty věci – 

nežádoucím způsobem).214 Při první možnosti je vše v pořádku a takový stav nás 

zpravidla nemusí trápit. Na druhou stranu tu máme možnost druhou a třetí, kdy při onom 

nepředpokládaném, nepředvídatelném a nežádoucím chování může dojít k poškození či 

ohrožení trestním zákonem chráněných hodnot. Poté takové společensky škodlivé jednání 

volá (nejen) po represi a je tak nutno zkoumat, zda za takový čin může být někdo (nebo 

něco) trestně odpovědný. 

Trestní odpovědnost umělé inteligence (případně trestní odpovědnost za umělou 

inteligenci) není v současné době odbornou veřejností téměř vůbec řešena. Naopak 

z hlediska soukromoprávního (konkrétně občanskoprávního) je odpovědnost za škodu 

způsobenou umělou inteligencí rozebírána hojně. Nejen v České republice se vedou 

diskuze, připravují se studie či se dokonce často píšou články, zatímco z pohledu práva 

veřejného se toto téma zatím nedočkalo velké pozornosti. V rámci Evropské unie je opět 

umělá inteligence skloňována spíše v rozsahu občanského práva, ale i tak vznikly úvahy, 

které mají větší přesah. Příkladem je myšlenka o zavedení třetí „elektronické“ osoby 

vedle fyzické a právnické osoby. Toto dává možnost uvažovat i o zavedení přímé 

odpovědnosti umělé inteligence za její činy. Jednu z prvních (ne-li vůbec první) koncepcí 

přímé odpovědnosti umělé inteligence vytvořil pan Hallevy ve svém díle The Criminal 

                                                 

 

 

213 CIESLAR, Peter. Body-hacking: V těle čipy a v hlavě sen o vylepšení člověka. In: Studenta [online]. 

Praha: Economia, 2018, 19.11.2018 [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: https://www.studenta.cz/life/body-

hacking-v-tele-cipy-a-v-hlave-sen-o-vylepseni-cloveka/r~daff5c80ebcc11e8b2380cc47ab5f122/ 
214 SMEJKAL, Vladimír a Tomáš SOKOL. Trestněprávní aspekty robotiky - část II. In: Právní 

prostor [online]. Ostrava: ATLAS consulting, 2018, 2.10.2018 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky-cast-ii 
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Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control 

a nazval ji modelem přímé odpovědnosti (v originále The Direct Liability Model).215 

Z mého pohledu ale zavést tento model přímé odpovědnosti umělé inteligence by bylo 

nejdříve pro legislativce a poté pro právní řád nadmíru zatěžující, neboť v současné době 

je umělá inteligence svojí povahou (v právním smyslu - dle českého právního řádu) stále 

blíž k obyčejné věci (jako je topinkovač) než k osobě, ať již fyzické či právnické. Také si 

dovolím tvrdit, že by to určitým způsobem narušilo i naši právní kulturu, která je spíše 

konzervativnější a takto významná změna by rezonovala ještě dlouho po rozsáhlých 

novelizacích. Na druhou stranu by se tímto podchytily i situace, kdy je zkrátka třeba 

tvrdých opatření trestního práva jako prostředku „ultima ratio“. Otázkou tak zůstává, zda 

je takový přístup tou správnou cestou. 

Zásadní a základní položenou otázkou je: Kdo je trestně odpovědný za jednání umělé 

inteligence? V rámci této práce mohu shrnout, že za vlastní protiprávní činy zcela jistě 

při současné právní úpravě neodpovídá umělá inteligence jako taková. Za umělou 

inteligenci tak budou odpovědné osoby, jež trestně odpovědné být mohou, ale jen za 

specifických okolností. Primárně se bude jednat o situace, kdy umělá inteligence byla 

úmyslně použita k trestné činnosti jako nástroj (stejně jako například nůž). V takových 

případech a při současném vývojovém stupni umělé inteligence nevyvstává žádný 

problém. (V budoucnu by však mohla i při posuzování úmyslných trestných činů 

páchaných prostřednictvím UI činit potíže jistá forma „vědomí“ a „svobodné vůle“ 

vyšších generací umělé inteligence.) Problematickou v případech jednání umělé 

inteligence se naopak ale jeví trestní odpovědnost osob za nedbalostní trestné činy, která 

dle mého názoru může být za soudobého stavu mezerovitou. Aby se předešlo případným 

problémům s dovozováním trestní odpovědnosti osob, které umělou inteligenci vytvořili, 

poskytují k ní licence, užívají ji, či ji pouze dozorují, bylo by dle mého názoru záhodno 

přizpůsobit právní úpravu tak, aby postihla veškeré společensky škodlivé jednání (viz 

níže). 

                                                 

 

 

215 HALLEVY, Gabriel. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to 

Legal Social Control. Str. 174. Akron Intellectual Property Journal [online]. 2010, (Vol. 4: Iss. 2, Article 

1.), str. 171 - 201 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=akronintellectualproperty. 
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Na další otázku - Je současná právní úprava schopna reagovat na kriminalitu 

páchanou umělou inteligencí? – položenou v úvodu práce, lze tak dle mého názoru 

odpovědět kladně. I když trestní právo v rámci ČR je schopno reagovat na kriminalitu 

páchanou umělou inteligencí, tak jen v omezené míře. Namísto zcela odlišné nové právní 

úpravy, nových skutkových podstat či jiných obdobných razantních kroků, se mi zdá více 

opodstatněné a zároveň dostačující, pokud upravíme naši současnou právní úpravu, aby 

byla více přiléhající i k specifičnosti případů umělé inteligence. V této souvislosti se jeví 

jako možné řešení zavedení/využití dvou modelů trestní odpovědnosti umělé inteligence, 

které opět popsal pan Hallevy ve svém díle (viz výše), a to (i) modelu odpovědnosti „s 

přirozenou pravděpodobností následku“ (The Natural-Probable-Consequence Liability 

Model) a (ii) modelu odpovědnosti „spáchání prostřednictvím jiného“ (The Perpetratiion-

via-Another Liability Model).216 Tyto dva zmíněné modely by bylo třeba modifikovat 

vzhledem k české právní úpravě, aby využívaly instituty českému trestnímu právu známé, 

neboť ve své základní konstrukci jsou vytvořeny pro odlišnou právní kulturu. Bylo by tak 

(i v návaznosti na uvedené modely) dle mého názoru lepší vytvoření nového zákona (či 

zákonů), který by doplňoval zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) – podobně jako je 

tomu u zákona č. 418/2011 Sb. (o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim). Takový zákon by musel primárně (ale nejen) zakotvit povinnosti osob217, které by 

mohly být za umělou inteligenci trestně odpovědné, podmínky pro jejich možné vyvinění 

ale také i specifikovat okruh trestných činů, kterých by se umělá inteligence mohla 

dopustit (podobně jako je tomu u koncepce trestní odpovědnosti právnických osob).  

Nesmíme však zapomínat ani na praxi, kde bude velmi problematická nejen otázka 

dokazování a hledání souvislosti mezi jednáním umělé inteligence, jednáním 

potenciálního pachatele a škodlivým následkem. Zjišťování pohnutek u umělé inteligence 

vyšších generací bude nadmíru obtížné a může se stát, že to dokonce bude až nemožné, a 

to z důvodu, že například u čtvrté generace umělé inteligence bude její konečné jednání 

výsledkem takové řady faktorů, že svou složitostí bude srovnatelné se závěry provedené 

člověkem. 

                                                 

 

 

216 Ibid. 
217 Jako je například tvůrce umělé inteligence či její uživatel. 
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Nelze opomenout zmínit, že zpočátku – v nejbližší době – budou dle mého názoru 

protiprávní „jednání“ umělé inteligence řešena spíše právě soukromoprávní cestou 

(odpovědností za škodu), neboť zde, již jak jsme zmiňoval, diskuze a úvahy probíhají. 

Může se také stát, že u odpovědnosti za škodu dle občanského práva také zůstane, pokud 

zákonodárci vyhodnotí, že činy umělé inteligence nevykazují tak vysokou společenskou 

škodlivost, která by vyžadovala přistoupit k nejtvrdším opatřením v podobě trestní 

odpovědnosti. 

Budoucnost začíná již dnes a je třeba se na ni připravit, a to jak po stránce teoretické, 

tak i po stránce praktické. Ať se legislativci v budoucnu vydají jakýmkoliv směrem, je 

důležité o otázkách případné veřejnoprávní odpovědnosti v souvislosti s jednáním umělé 

inteligence začít diskutovat již nyní, a to minimálně o technických normách, které mohou 

být odrazovým můstkem pro postupy lege artis v rámci umělé inteligence.  
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Seznam zkratek: 

AI   Umělá inteligence (artificial intelligence) 

 

EU   Evropská unie 

 

ČR   Česká republika 

 

USA  Spojené státy americké 

 

TZ   Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Trestní odpovědnost umělé inteligence 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení možné trestní odpovědnosti umělé 

inteligence za její společensky škodlivé protiprávní jednání, případně trestní 

odpovědnosti osob za protiprávní činy umělé inteligence, a také zhodnocení, zda je 

potřebná změna zákonů, abychom v takových situacích skutečně mohli užít právě i 

prostředku ultima ratio. 

V první kapitole se věnuji samotnému pojmu umělé inteligence. Na úvod se v této 

kapitole zabývám definicí umělé inteligence z technického pohledu a také se věnuji 

nejdůležitějším bodům jejího historického vývoje. Poté umělou inteligenci rozebírám 

z pohledu českého právního řádu. Nejdříve tak činím v souvislosti s právem soukromým 

(konkrétně s občanským právem, resp. hlavně autorským právem) a následně s právem 

veřejným (konktrétně s trestním právem). 

Druhá kapitola si vzala za cíl přiblížit pojem trestní odpovědnosti jakožto institutu 

českého práva. Věnuji se zde jednotlivým složkám trestní odpovědnosti a jejich 

zákonným náležitostem, nikoliv však vyčerpávajícím způsobem, ale jen do té míry, do 

které je to potřebné k naplnění tématu práce a pochopení souvislostí. Mimo uvedené se 

také v této kapitole zabývám krátce i jinými odvětvími práva, než je právo trestní, v nichž 

může být také dovozována odpovědnost osob za protiprávní jednání umělé inteligence. 

Jedná se o uplatnění principu subsidiarity trestní represe. 

Stěžejní kapitolou je kapitola třetí, ve které se zabývám trestní odpovědností samotné 

umělé inteligence. Dále jsem se pokusil v této kapitole odpovědět na otázku, kdo může 

být trestně odpovědný za umělou inteligenci, pokud umělá inteligence samotná být 

odpovědná nemůže. Dále jsem se v ní zaměřil také na úvahy de lege ferenda a na otázky 

ohledně případné novelizace a úprav našeho právního řádu v souvislosti s danou 

problematikou. 
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umělou inteligenci   



75 

 

Criminal liability of artificial intelligence 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to evaluate the possible criminal liability of artificial 

intelligence for its socially harmful unlawful conduct and if artificial intelligence cannot 

be criminal liable then evaluate criminal liability of persons for the unlawful acts of 

artificial intelligence, and also to assess whether it is necessary to change laws so that we 

can use in such situations the ultima ratio principle (criminal law). 

The first chapter deals with the concept of artificial intelligence. At the beginning of 

this chapter I deal with the definition of artificial intelligence from a technical point of 

view and I also deal with the most important points of its historical development. Then I 

analyze artificial intelligence from the perspective of the Czech legal order. First, I do so 

in connection with private law (specifically with civil law, respectively mainly with 

copyright) and then with public law (specifically with criminal law). 

The second chapter aims to introduce the concept of criminal liability as an institute 

of Czech law. I focus here on the individual components of criminal liability and its legal 

requirements, but not in an exhaustive way, but only to the extent that it is necessary to 

fulfill the topic of the thesis and to understand the context. In addition to this, I also briefly 

deal with other areas of law than criminal law, in which the liability of persons for 

unlawful acts of artificial intelligence may also be inferred. This is the application of the 

principle of subsidiarity of criminal repression. 

The fundamental chapter is the third chapter, in which I deal with the criminal liability 

of artificial intelligence itself. Furthermore, in this chapter I have tried to answer the 

question of who can be held criminally liable for artificial intelligence if artificial 

intelligence cannot be criminally liable. In addition, I also focused on the de lege ferenda 

considerations and on questions concerning possible amendments and adjustments of our 

legal order in relation to this issue. 

Key words: 

Criminal law, criminal liability, artificial intelligence, artificial 

intelligence and law, criminal liability of artificial intelligence, criminal 

liability for artificial intelligence 


