Umělá inteligence a odpovědnost v soukromém právu
Abstrakt
Tato rigorózní práce posuzuje odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti
s umělou inteligencí, a to dle platné právní úpravy a zároveň se zabývá tím, zda současná
právní úprava je připravena plnit svou funkci i ve vztahu k tak modernímu fenoménu jako
je právě umělá inteligence. V úvodu této práce je vymezen pojem umělé inteligence.
V další části se práce věnuje zkoumání zahraničních právních úprav, které určitým
způsobem přistoupily k reflexi umělé inteligence, a to v rámci judikatury či přímo v rámci
legislativy. V této části není opomenut ani přístup Evropské unie a České republiky.
V další části této práce je vymezen další klíčový pojem, a to pojem odpovědnosti
v rámci českého právního řádu, jeho pojem, východiska a obecné předpoklady
odpovědnosti. Na základě definice pojmu odpovědnosti dochází k vymezení dalších
možností, které je relevantní ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence zkoumat
s ohledem na současný stupeň technologického vývoje umělé inteligence. V následující
části této práci je posuzována odpovědnost umělé inteligence dle aktuální právní úpravy
a v této souvislosti jsou zkoumány limity právní úpravy ve vztahu k umělé inteligence,
a to i s ohledem na budoucí vývoj umělé inteligence.
Následně jsou v rámci právní úpravy zkoumány konkrétní příklady umělé
inteligence, se kterými se lze již v běžném životě setkat, jako jsou zejména autonomní
automobily. Autor v této souvislosti zmiňuje i možnosti vzniku nemajetkové újmy, které
jsou v souvislosti s odpovědností umělé inteligence spíše opomíjeny na úkor vzniku
majetkové újmy. Na těchto příkladech je poukázáno zejména na limity právní úpravy.
Zároveň jsou v rámci této části zmíněny i etické otázky, zejména ve vztahu k autonomním
automobilům.
V poslední části se pak autor věnuje úvahám nad možnostmi budoucího přístupu
k odpovědnosti umělé inteligence. V této souvislosti je zkoumán zejména institut, který
by vedl k vytvoření elektronické osoby a přiznání právní osobnosti umělé inteligence.
Zároveň jsou ale zkoumány i další související instituty, které by byly klíčové pro zajištění
efektivní existence takového institutu.
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