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Úvod 

Umělá inteligence a problematika jejího možného začlenění do fungování 

společnosti se může jevit jako téma posledních několika let, nicméně ve skutečnosti je 

fenomén strojového učení a umělé inteligence aktuální již od 50. letech 20. století. 

V průběhu času však téma i samotný vývoj ustoupil stranou zájmu laické, i odborné 

veřejnosti, a to zejména z důvodu nenaplněných očekávání v souvislosti s inteligentními 

stroji. Tato období útlumu bývají nazývána jako zimní období umělé inteligence (AI 

winter).1 Ve druhé dekádě třetího tisíciletí se však téma umělé inteligence dostalo do 

středu zájmu veřejné diskuze, a to zejména v souvislosti s průmyslem 4.0,2 internetem 

věcí,3 inteligentní domácností a zejména s inteligentními asistenty,4 což lze označit 

za posun od pomyslného období zimy do jara.5  

Počátky zkoumání strojového učení a umělé inteligence, jejich vlastností 

a potenciálu historicky souvisely s vývojem prvních počítačů a počítačových programů. 

Fenoménem umělé inteligence, resp. strojového učení, se již v padesátých letech 

minulého století začal zabývat britský matematik, logik a jeden ze zakladatelů moderní 

informatiky Adam M. Turing, i když v této době se ještě nehovořilo ani tak o umělé 

inteligenci, jak ji známe dnes, ale spíše o inteligentních strojích, které by byly schopny 

strojového učení. Sám Turing totiž spatřoval značnou podobnost mezi fungováním 

mozkové kůry a výpočetních strojů.6 

Rovněž ještě v padesátých letech dvacátého století, konkrétně v roce 1956, učinil 

další krok směrem k podrobnějšímu zkoumání umělé inteligence americký informatik 

a kognitivní vědec John McCarthy, který uspořádal tzv. Darthmoutskou konferenci, na 

které účastníci de facto poprvé pracovali s pojmem „umělá inteligence“ ve významu, jaký 

                                                 
1 AI winter In: Wikipedia: the free encyclopedia. Wikimedia Foundation, 2001. [online]. [cit. 30.1.2020]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/AI_winter 
2 Výraz byl poprvé použit německou vládou v rámci projektu digitalizace průmyslové výroby v roce 2011, 

představeném na hannoverském veletrhu v roce 2013 (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung. Industrie 4.0 [online]. [cit. 18.12.2018]. Dostupné z: https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-

industrie-4-0-848.html)  
3 Jedná se o přístroje, které jsou vybaveny takovým softwarem a dále senzory a dalším vybavením, které 

jim umožňují vzájemně se bezdrátově propojit, komunikovat a sdílet data.  
4 Například Alexa vytvořená společností Amazon, dále Google Assistant od společnosti Google, Siri od 

společnosti Apple, Cortana od společnosti Microsoft a mnoho dalších.  
5 AI winter In: Wikipedia: the free encyclopedia op. cit. sub 1 
6 TURING, Alan, In: Biography, Facts, & Education. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 30.01.2020]. 

Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/AI_winter
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing
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mu přikládáme dnes.7 Přestože definice pojmu umělá inteligence, jak bude i následně 

v této práci popsáno, není ještě ustálena, na určitých základech, které mimo jiné položila 

právě Darthmoutská konference, se odborná veřejnost shoduje. 

V současné době, zejména pak v souvislosti s dynamickým vývojem moderních 

technologií, přestala být umělá inteligence aparátem podivínu, zájmem „horních deseti 

tisíc“ a předmětem vášnivých debat ve vědeckých kroužcích,8 ale stala se, zejména díky 

zmíněným inteligentním osobním či hlasovým asistentům, poměrně hojně diskutovaným 

tématem i v rámci laické veřejnosti. S tím jde ruku v ruce i zvýšený zájem zejména médií, 

která si nenechávají ujít příležitost k vykreslování všemožných katastrofických scénářů 

založených na (zejména) hollywoodských filmech v souvislosti s rozvojem umělé 

inteligence.  

Mimo roviny science – fiction se tématem rozvoje umělé inteligence a vymezení 

jejího rámce v reálném světě začínají zabývat kromě solitérních vědců, či vědeckých 

skupin, i univerzitní výzkumné skupiny a téma umělé inteligence je, jak bude následně 

vylíčeno, i předmětem zájmu národních, ale i nadnárodních veřejných institucí, jako je 

například Evropská komise. V rámci univerzity Cambridge bylo například v roce 2012 

založeno Centrum pro studium existenciálních rizik, které se mimo jiného zabývá 

i problematikou umělé inteligence a riziky pro lidstvo v souvislosti s jejím rozvojem, 

přičemž výstupem byly tři potenciální scénáře soužití lidstva a umělé inteligence.  

První situací, která by mohla nastat, je, že lidstvo umělou inteligenci nikdy 

nevytvoří, neboť lidstvo již žije v tak složitém a komplexním světě, že nebude možné jej 

uřídit jen s pomocí lidské inteligence. 

Další možný scénář je, klasický průběh zmíněných hollywoodských filmů, 

přičemž přestože se takový případný vývoj může do jisté míry zdát jako přehnaný, lze 

v této souvislosti zmínit, že před ním varovali například i Elon Musk či Stephen Hawking, 

ale i například Bill Gates.9  

                                                 
7 MCCARTHY, John, MINSKY, Marvin, ROCHESTER, Nathaniel, SHANNON, Claude. A Proposal for 

the Dartmouth Summer Research Project on Artifcial Intelligence. 31.8.1955. [online]. [cit. 18.10.2019] 

Dostupné z: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf  
8 Divadlo Járy Cimmrmana – Záskok. In: Youtube 9.9.2016 [online]. [cit. 30.01.2020]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=XFn1-AjJICU . Kanál uživatele Jára Cimrman. 
9 PAGALLO, Ugo. Even Angels Need the Rules: AI, Roboethics, and the Law. ECAI 2016, 

Volume 285, s. 211.  

http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XFn1-AjJICU
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Posledním předvídaným scénářem je pak situace, kdy umělá inteligence získá své 

vlastní vědomí a kriticky vyhodnotí situaci na Zemi a ve vesmíru tak, že velmi rychle 

Zemi opustí a nebude o lidstvo projevovat větší zájem.10   

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že téma umělé inteligence a vytvoření jejího 

existenčního a tím pádem i legislativního rámce v reálném světě je nejenom aktuální, ale 

i nezbytné, neboť vzhledem k dynamickému rozvoji této technologie je důležité tento 

rámec vytvořit dříve, než dojde k potenciálně masivní expanzi této technologie, která by 

následně mohla existovat v normativním vakuu (přičemž nemám na mysli pouze normy 

právní, ale i společenské, etické, filozofické, technické apod.).  

V rámci této rigorózní práce vycházím z předpokladu, že umělá inteligence (v celé 

šíři tohoto pojmu) bude v nejbližší době masově rozšířenou záležitostí a je tedy nutné tuto 

skutečnost odpovídajícím způsobem reflektovat v právním řádu. 

V úvodu této práce se budu věnovat zejména vymezení pojmu umělé inteligence. 

Mým cílem nicméně není najít obecně použitelnou definici tohoto pojmu. Vzhledem 

k tomu, že tato problematika spadá spíše do technických oborů lidské činnosti, není mým 

cílem pokoušet se ani vzdáleně zohlednit všechny technické aspekty tohoto pojmu. Pro 

snazší orientaci je však, dle mého názoru, nezbytné tento pojem pro potřeby této práce 

vymezit. Dle mého názoru je pojem umělé inteligence v dnešní době užíván (zejména pak 

laickou veřejností a médii) poměrně lehkovážně, neboť velmi často bývá tímto pojmem 

označován i přístroj či software, který definici umělé inteligence nesplňuje. V této 

souvislosti rovněž v rámci další části této práce vymezuji jednotlivé stupně vývoje umělé 

inteligence, čímž docházím k upřesnění definice. V rámci této práce se zabývám umělou 

inteligencí na technické úrovni, která je již vývojem dosažena, případně která může být 

reálně dosažena v nejbližší době. Naopak není, dle mého názoru, nutné zabývat se 

automatizovaným strojovým učením jako již naprosto běžným fenoménem na jedné 

straně, ani tzv. super umělou inteligencí jako zatím utopickou a futuristickou vizí na 

straně druhé. 

V další části této rigorózní práce se následně věnuji posouzení toho, jakým 

způsobem reflektují právní řády některých států vývoj umělé inteligence v rámci své 

                                                 
10 ČERMÁK, Miloš. Až algoritmus vymyslí vtip, bude to znamenat, že umělá inteligence je opravdu 

inteligentní, říká viceprezident Googlu pro Evropu. Hospodářské noviny. 7.12.2018. [online]. 

[cit. 7.12.2018]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66377140-existence-nasi-firmy-v-cesku-je-pro-

zdejsi-spolecnost-jednoznacne-pozitivni-rika-pan-evropa-googlu-nicklas-lundblad    

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66377140-existence-nasi-firmy-v-cesku-je-pro-zdejsi-spolecnost-jednoznacne-pozitivni-rika-pan-evropa-googlu-nicklas-lundblad
https://archiv.ihned.cz/c1-66377140-existence-nasi-firmy-v-cesku-je-pro-zdejsi-spolecnost-jednoznacne-pozitivni-rika-pan-evropa-googlu-nicklas-lundblad
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právní úpravy. Zvláštní část této kapitoly, vzhledem ke geopolitickému prostoru a jeho 

souvislostem, v jakých se právní řád České republiky nachází, věnuji přístupu k umělé 

inteligenci v rámci Evropské unie.  

Vzhledem k tomu, že tato rigorózní práce má za cíl zejména posoudit odpovědnost 

umělé inteligence v soukromém právu, v následující kapitole přistupuji k definici pojmu 

odpovědnosti a ke stanovení obecných východisek, na kterých je postavena odpovědnost 

v soukromém právu v rámci právního řádu České republiky. Pozornost rovněž věnuji 

i základním druhům soukromoprávní odpovědnosti v českém právním řádu.  

Následně přistupuji k jádru této rigorózní práce, kdy se snažím v předchozích 

kapitolách vymezené poznatky aplikovat a vyvodit z nich konkrétní závěry. Zejména se 

zabývám tím, jak a zda vůbec je český právní řád v současném stavu schopen reagovat 

na existenci umělé inteligence a její čím dál rozšířenější využití v běžném životě, 

respektive zda je právní řád v současném stavu dostačující pro reflexi existence 

a fungování umělé inteligence, či zda je případně nutné v budoucnu přistoupit k určitým 

změnám. Odpovědnost umělé inteligence a její vznik posuzuji dle jednotlivých kritérií 

nezbytných pro samotný vznik odpovědnosti v soukromém právu. Tím bych se dále chtěl 

dostat ke zjištěním, zda je či není možné vůbec umělé inteligenci odpovědnost za její 

jednání v soukromém právu přiznávat.  

V další části této práce se pak věnuji konkrétním příkladům odpovědnosti umělé 

inteligence za škodu, se kterými se lze již v běžném životě setkat. V této souvislosti 

shrnuji dosavadní poznatky přístupu právní úpravy k těmto konkrétním využitím umělé 

inteligence a pokusím se upozornit na případná rizika související s dalším vývojem. 

Rovněž v této rámci této části zmiňuji i související etické otázky. 

Na závěr této rigorózní práce věnuji prostor úvahám nad možnostmi budoucího 

přístupu k odpovědnosti umělé inteligence. Na základě všech poznatků v této rigorózní 

práci se zamýšlím nad tím, zda se aktuální vývoj přístupu k vytvoření legislativního 

rámce pro umělou inteligence vyvíjí správným směrem, případně jakým směrem by měl 

legislativní vývoj pokračovat. 
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1. Pojem umělé inteligence 

Vnímání pojmu umělé inteligence vychází, zejména u laické veřejnosti, 

z popularizační roviny dané literaturou, od níž následně pomyslnou štafetu přebrala 

kinematografie. Pojem umělé inteligence a jeho vnímání je úzce spjat s pojmem robot, 

který poprvé ve své knize R.U.R. neboli Rossum’s Universal Robots zmiňuje již v roce 

1920 Karel Čapek. V této knize autor popisuje roboty jako stroje velmi podobně lidem. 

„Nejlacinější práce: Rossumovi Roboti.“11 hlásají plakáty v kanceláři Harryho Dominia, 

centrálního ředitele Rossumových Universálních Robotů. Původně měli být roboti pouze 

pomocníky lidstva, kterému měli zaručit pohodlný život díky tomu, že by sami zastali 

těžkou práci, nicméně v souvislosti se svým rozvojem si následně sami uvědomují 

zásadní odlišnosti mezi nimi a lidstvem, konkrétně jak praví robot Radius „nejste jako 

Roboti. Nejste tak schopní jako Roboti, Roboti dělají všechno. Vy jen poroučíte. Děláte 

zbytečná slova.“12 V důsledku tohoto sebeuvědomění robotů nad nimi následně lidstvo 

ztratí kontrolu a ti se, v důsledku Radiových slov a v důsledku sebeuvědomění, pokusí 

o povstání proti lidstvu, které vyhodnotí jako zbytečné, neboť Robotům, pragmaticky 

přemýšlejícím, není k žádnému praktickému užitku. Na tento přístup k robotům 

a následně i k umělé inteligenci navazuje nespočet dalších obdobných příběhů, které ale 

ve svém důsledku formovaly archetypální povědomí veřejnosti o umělé inteligenci 

a o inteligentních strojích a tento do značné míry pesimistický a obezřetný přístup 

ke strojovému učení a umělé inteligenci přetrvává dodnes.  

Přestože pojem umělé inteligence je v posledních několika desítkách let stále 

častěji používán, a to nejenom odbornou veřejností, ale i veřejností laickou, ustálená 

definice tohoto pojmu v současné době neexistuje. Tato skutečnost souvisí s dynamickým 

vývojem umělé inteligence od poloviny 20. století. Tento vývoj lze sledovat od 

(z dnešního pohledu) primitivních strojů, které byly schopny pouze jednoduchých, 

konkrétních úkonů až po počítače, které dokáží v určitých odvětvích konkurovat člověku 

a leckdy jsou dokonce již schopny získat takovou konkurenční výhodu, díky které jsou 

v určitém oboru dokonce lepší než ti nejlepší jedinci lidstva.  

                                                 
11 ČAPEK, Karel, HALÍK, Miroslav, ed. R.U.R.; Bílá nemoc; Matka. R.U.R. vyd. 19., Bílé nemoci vyd. 13. 

a Matky vyd. 10. Praha: Československý spisovatel, 1958. s. 9 Výbor z díla Karla Čapka; sv. 5. 

ISBN neuvedeno. s. 44 
12 tamtéž s. 44 
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Definice pojmu umělé inteligence je v současnosti velmi složitá především z toho 

důvodu, že tento pojem se ještě nestihl ustálit natolik, aby bylo možné říci, které všechny 

fenomény pod něj spadají a které už nikoliv. V důsledku toho by následně bylo relativně 

jednoduché určit obsahové hranice tohoto pojmu a tím ho i vymezit. Nicméně vzhledem 

k tomu, že umělá inteligence pomalu ale jistě opustila zdi výzkumných ústavů a stává se 

stále běžnější součástí běžného života, vzniká v této souvislosti potřeba definovat tento 

fenomén tak, aby se vůči němu mohly různé obory lidské činnosti vymezovat. 

V rámci právní vědy lze nutnost definovat pojem umělé inteligence přirovnat 

k obdobné situaci, kdy právní teorie považovala za nezbytné pro adekvátní fungování 

práva a právní vědy definovat osoby, ať už právnické či fyzické, a dále vymezit kdy a jak 

lze u fyzických osob mluvit o právní osobnosti13 a svéprávnosti14 těchto osob, přičemž 

u těchto osob, zejména osob fyzických, následně historicky došlo k potřebě další 

specifikace v souvislosti s vlastnostmi konkrétní osoby.15  

Obdobným způsobem bylo v rámci právní úpravy nezbytné definovat věc 

v právním slova smyslu a srovnatelnou potřebu lze nalézt i v rámci právní úpravy zvířat.16 

Z výše uvedených důvodů tedy vznikají snahy o definici pojmu umělé inteligence 

nejenom v rámci technických oborů, ale v rámci i jurisprudence.   

V současné době není možné na otázku, co je umělá inteligence, jednoznačně 

odpovědět. Hledání ustálené definice pojmu umělá inteligence je komplikované zejména 

z toho důvodu, že přístupů a pojetí umělé inteligence je tolik, že ještě nedošlo v rámci 

odborné veřejnosti k ustálení názorů, a to ani na kritéria, která by měla být rozhodná pro 

stanovení definice a dělení různých druhů umělé inteligence, či stanovení jednoznačné 

hranice, co lze, a naopak co už nelze považovat za umělou inteligenci. Jako hlavní příčinu 

výše uvedeného lze tedy označit skutečnost, že „podstata (skutečně) autonomních 

systémů však spočívá v tom, že software, který takový systém řídí, se nepodobá ničemu, 

s čím má právo doposud alespoň nějaké (byť nevalné) zkušenosti.“17 

                                                 
13 srov. § 15 odst. 1 OZ 
14 srov. § 15 odst. 1 OZ 
15 Ať už se jedná o vymezení terminologické, např. rozumová a mravní vyspělost, případně dosažení 

určitého věku, od kterého se pak následně odvíjejí další vlastnosti této osoby, a to ať už se jedná 

o svéprávnost v soukromém právu, případně jedná-li se například o vznik trestní odpovědnost, jejíž vznik 

rovněž záleží zejména na věku.  
16 srov. § 494 OZ 
17 POLČÁK, Radim. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. Bulletin 

advokacie. 2018, č. 11, s. 24 
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Jednou z definic umělé inteligence je například „software sloužící k tomu, aby 

usnadnil práci počítačů a robotů s lidmi. Tyto systémy jsou založeny buď na rozhodování 

dle určitých předem daných pravidel, nebo jsou schopny samostatného učení. Tyto 

systémy slouží k vývoji nových produktů, k rozvoji robotiky, k pochopení jazyka a k tomu, 

aby umožnily počítačům vnímat okolní svět.“18 Tato definice je bohužel příliš obecná a až 

na část o schopnosti samostatného učení nijak výrazně nerozšiřuje definici softwaru, 

přičemž, jak bude v této práci následně popsáno, ani systémy, které splňují tuto definici 

umělé inteligence, nemohou být ve skutečnosti považovány za umělou inteligenci ve 

smyslu odpovídajícímu aktuálnímu technickému vývoji. Dalo by se tedy říci, že tato 

definice je již v podstatě zastaralá a nedostačující.  

Přestože přirovnání umělé inteligence k softwaru má své nedostatky, odborná 

veřejnost se v zásadě shoduje, že k umělé inteligenci je vhodné přistupovat právě jako 

k softwaru,19 přičemž software je v rámci českého právního řádu upraven jako fiktivní 

dílo v podobě počítačového programu.20 Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu 

nelze najít definici počítačového programu, inspiraci pro vymezení počítavého programu 

lze nalézt ve slovenském autorském zákoně.21 Přestože je tedy srovnání umělé inteligence 

a softwaru relativně zjednodušující, pro ukotvení umělé inteligence ve vztahu k českému 

právnímu řádu je vhodné prozatím vycházet z legální definice softwaru. 

Další snahu o definici pojmu umělé inteligence lze najít například v dokumentu 

nazvaném „AI in the UK: Ready, willing and able?“, který v polovině dubna roku 2018 

vydal Výbor pro umělou inteligenci Sněmovny lordů Parlamentu Velké Británie a ve 

kterém se zabývá připraveností britské společnosti na blížící se masové rozšíření umělé 

inteligence a na vztah britské veřejnosti k fenoménu umělé inteligence. V tomto 

dokumentu Sněmovna lordů pracuje s definicí umělé inteligence, kterou si vypůjčila 

z Bílé knihy průmyslové strategie vypracované britskou vládou v listopadu 2017 

                                                 
18 Artificial intelligence, In: The Law Dictionary [online] [cit. 15.12.2018] Dostupné z: 

https://thelawdictionary.org/artificial-intelligence/ 
19 ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue pro právo a technologie, 

2018, č. 17, s. 37.  
20 srov. § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
21 Dle § 87 zákona č. 185/2015 Z. z., autorského zákona ve znění pozdějších předpisů se jedná o „súbor 

príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo 

v podobnom technickom zariadení.“ 

https://thelawdictionary.org/artificial-intelligence/
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a definice22 zní „technologie se schopností vykonávat takové úkony, ke kterým by jinak 

byla vyžadována jedna ze součástí lidské inteligence, jako je například smyslové vnímání, 

zejména pak zrak, rozpoznávání hlasu a překlad cizích jazyků.“23 Komise Sněmovny 

lordů tuto definici následně rozšiřuje o skutečnost, že „systémy umělé inteligence mají 

v dnešní době nejenom schopnost vnímání, ale zároveň mají i schopnost učit se 

a přizpůsobovat se novým zkušenostem a podnětům.“24  

Tato definice je, dle mého názoru, mnohem přiléhavější. K umělé inteligenci totiž 

přistupuje nejenom jako k softwaru,25 ale jako k technologii, která je bezpochyby 

pojmově širší. Zmíněná definice dále srovnává dovednosti této technologie 

s jednotlivými částmi lidské inteligence, tzn. vnímání vnějších podnětů a jejich následné 

zpracovávání stejným způsobem, jakým to činí lidský mozek. Zároveň je důležitý 

dodatek Komise Sněmovny lordů, ve kterém dochází k upřesnění v tom smyslu, že 

technologie umělé inteligence je schopna vnější podněty nejenom zpracovávat, ale 

zároveň je schopna získávat z těchto podnětů zkušenosti a na jejich základě se dále učit 

a rozvíjet. Právě schopnost učení a samostatný rozvoj umělé inteligence na základě 

získaných podnětů a zkušeností je, dle mého názoru, nejpodstatnějším pojmovým znakem 

umělé inteligence.  

Pro srovnání bych chtěl závěrem uvést definici, kterou používá Calo, a to robot 

(ve smyslu inteligentního robota, tzn. robota nadaného umělou inteligencí) by měl 

splňovat následující tři kvality: (i) měl by být schopen vnímat své okolí, (ii) měl by mít 

schopnost zpracovávat podněty, které z okolí přijímá a (iii) měl by být schopen na základě 

zpracování těchto podnětů z vnějšku jednat. Tato definice lze zjednodušit do tři slov – 

vnímat, přemýšlet, jednat (sense, think, act).26 V této definici lze jednoznačně vidět 

                                                 
22  Tato definice zásadním způsobem vychází z definice umělé inteligence, kterou představil již v roce 1967 

jeden z průkopníků tohoto vědního oboru – Marvin Minsky – přičemž jeho definice umlé inteligence zní 

následovně „"Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého 

úkolu užívat takového postupu, který - kdyby ho dělal člověk - bychom považovali za projev jeho 

inteligence." (Umělá inteligence In: it-slovnik.cz. [online] [cit. 16.12.2018] Dostupné z: https://it-

slovnik.cz/pojem/umela-inteligence) 
23 House of Lords. Select Committee on Artificial Intelligence. Report of Session 2017–19. HL Paper 100. 

AI in the UK: ready, willing and able? [online] [cit. 16. 4. 2018], s. 14., Dostupné z 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf,  
24 tamtéž s. 14 
25 srov. Software In: Cambridge English Dictionary.  English Dictionary, Translations & 

Thesaurus. [online]. [cit. 15.12.2018]. Dostupné 

z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/software 
26 CALO, Ryan Robots in American Law. University of Washington School of Law, Legal Studies 

Research Paper No. 2016-04, 2016, s. 6.  

https://it-slovnik.cz/pojem/umela-inteligence
https://it-slovnik.cz/pojem/umela-inteligence
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/software
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značnou shodu s výše uvedeným vymezením pojmu umělé inteligence Sněmovnou 

Lordů, a to že schopnost získávání zkušeností na základě interakce s vnějším světem 

a schopnost učení a dalšího rozvoje na základě těchto zkušeností je v podstatě pojmovým 

znakem umělé inteligence.  

 

1.1. Typy umělé inteligence 

Než přistoupím k formální definici umělé inteligence, chtěl bych zmínit jeden 

z nejznámějších postupů, dle kterého lze posuzovat, zda konkrétní technologie skutečně 

splňuje definici umělé inteligence, a to tzv. Turingův test, jehož historie se datuje až do 

roku 1950. Adam M. Turing poprvé prezentoval princip tohoto testu v eseji nazvané 

„Computing machinery and intelligence“.27 Na úvod této eseje si Turing pokládá zásadní 

otázku pro další zkoumání umělé inteligence, a to „Mohou stroje myslet?“28 Na tuto 

otázku následně sice nenabízí jednoznačnou odpověď, ale vysvětluje postup, jakým lze 

zjistit, zda je stroj skutečně schopen „myšlení“ v tom smyslu slova, který mu přikládáme 

v souvislosti s lidskou, nebo i zvířecí myslí.  

Turingův test (zjednodušeně) spočívá v tom, že by v jedné místnosti byl člověk 

a ve druhé, oddělené místnosti by byl člověk a stroj, přičemž oba by odpovídali na různé 

otázky člověka v první místnosti, a to prostřednictvím počítače, aby člověk posuzující 

jejich odpovědi nebyl ovlivněn dalšími faktory. Pokud by člověk v první místnosti, který 

má hádat, kdo z druhé místnosti je člověk a kdo stroj, nedokázal člověka a stroj od sebe 

odlišit, dá se konstatovat, že tento stroj je skutečně inteligentní stroj, který je schopný 

samostatného myšlení. Tento test byl (a stále je) samozřejmě předmětem vášnivých debat 

a kritiky, zda je skutečně relevantním a objektivním měřítkem umělé inteligence, nicméně 

do dnešní doby z něj lze (i kdy již v modifikovaném podobě) vycházet jako ze základní 

metody pro rozpoznání umělé inteligence. Na základě tohoto testu, respektive této 

metody k posouzení myšlení umělé inteligence lze umělou inteligenci rozdělit do 

následujících kategorií: 

Typ I – tento typ umělé inteligence se dostal do povědomí širší veřejnosti zejména 

v souvislosti s Garry Kasparovem, světovým šampionem v šachu, a to proto, že počítač 

s názvem Deep Blue sestrojený společností IBM v roce 1997 dokázal poprvé porazit 

                                                 
27 viz TURING, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. Mind 49, 1950, s. 433–460.  
28 tamtéž s. 433 
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člověka, konkrétně právě Kasparova, v šachu.29 Dalším obdobným počítačem s umělou 

inteligencí je například AlphaGo, který porazil profesionálního hráče Go v roce 2015.30 

Tento typ umělé inteligence je však úzce omezen pouze na jednu konkrétní činnost, 

ve které (což dokazuje i porážka světového šampiona v šachu) je schopen překonat 

lidskou mysl, nicméně v jakýchkoliv jiných činnostech je nepoužitelný. Veškerá 

výpočetní kapacita umělé inteligence prvního typu je směřována pouze k jedinému 

a značně omezenému cíli. 

Typ II – tento typ umělé inteligence se vyznačuje zejména tím, že je schopen 

využít paměť a své zkušenosti vztahu k vnějšímu světu a předprogramované představě 

vnějšího světa a na základě toho je pak schopen interakce s vnějším světem. O tomto typu 

umělé inteligence se v současnosti mluví asi nejvíce, neboť jej reprezentují zejména 

autonomní vozidla, chatboti a osobní digitální asistenti. Tento typ umělé inteligence má 

dostatek výpočetní kapacity k tomu, aby v relativně schematických a předem 

připravených situacích či scénářích byl schopen adekvátních rozhodnutí a interakce 

s vnějším světem na základě předprogramované představy o něm. 

V souvislosti s tímto typem umělé inteligence je nicméně nutné poznamenat, že 

stále nejde o pravou umělou inteligenci, ale pouze o de facto simulaci umělé inteligence. 

Vzhledem k tomu, že tento typ umělé inteligence je nositelem předprogramovaných 

situací a scénářů, je zřejmé, že dostane-li se mimo takto vytyčené hranice, je velmi 

pravděpodobně, že nebude schopen reagovat adekvátně či nebude reagovat vůbec. Pokud 

by na tento typ umělé inteligence byl využit Turingův test, využitím komplexních otázek 

či otázek z různých odvětví by velmi rychle došlo k tomu, že by arbitr tohoto testu 

rozpoznal, že se jedná o stroj. 

Typ III – tento typ umělé inteligence již překračuje technologické možnosti 

současnosti. Jedná se o umělou inteligenci, jejíž výpočetní kapacita a software jí umožňují 

pochopit lidské myšlení a emoce. Zároveň je sama schopná tyto emoce prožívat, má 

                                                 
29 ANDERSON, Mark Robert. Twenty years on from Deep Blue vs Kasparov: how a chess match started 

the big data revolution. The Conversation. 11.5.2017. [online]. [cit. 20.2.2018]. Dostupné z: 

https://theconversation.com/twenty-years-on-from-deep-blue-vs-kasparov-how-a-chess-match-started-

the-big-data-revolution-76882   
30 BOROWIEC, Steven. AlphaGo seals 4-1 victory over Go grandmaster Lee Sedol. The 

Guardian. 15.3.2016. [online]. [cit. 20.2.2018]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/15/googles-alphago-seals-4-1-victory-over-

grandmaster-lee-sedol 

  

 

https://theconversation.com/twenty-years-on-from-deep-blue-vs-kasparov-how-a-chess-match-started-the-big-data-revolution-76882
https://theconversation.com/twenty-years-on-from-deep-blue-vs-kasparov-how-a-chess-match-started-the-big-data-revolution-76882
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/15/googles-alphago-seals-4-1-victory-over-grandmaster-lee-sedol
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/15/googles-alphago-seals-4-1-victory-over-grandmaster-lee-sedol
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vlastní zájmy, je schopná jednání, které je motivované určitým cílem a je schopná sociální 

interakce. Zároveň je schopná se samostatně rozvíjet a učit na základě podnětů získaných 

z vnějšího světa. Příkladem tohoto typu umělé inteligence je (na tomto místě si bohužel 

musím vypomoci pouze kinematografií) např. robot C-3PO a R2 – D2 z filmů 

o Hvězdných válkách nebo robot Sonny z filmu Já, Robot. 

 Typ IV – tento typ umělé inteligence je posledním a nejvyspělejším typem. 

Všechny předchozí typy umělé inteligence přesahuje zejména tím, že má představu 

o vnějším světě, je schopen interakce s vnějším světem a je schopen samostatného učení 

a vývoje, ale navíc je schopen i uvědomění si sebe sama stejným způsobem, jako lidská 

mysl, je schopen vcítit se do citů jiných osob (či jiné umělé inteligence) a je schopen 

i abstraktního myšlení. Jako příklad, stejně jako u předchozí typu zatím pouze 

z kinematografe, uvádím software Eva z filmu Ex Machina, nebo Samanthu z filmu 

Her.31 

 

1.1.1. Klasická umělá inteligence a „nová“ umělá inteligence 

Ve svých počátcích vycházela tzv. klasická umělá inteligence z klasických 

matematických modulů, přičemž ke zkoumání a vývoji využívala zejména robotiku, 

řešení různých úkolů zejména pomocí teorie her a dalších principů řešení logických 

hádanek,32 dále např. systém na rozpoznávání obrazců a vzorů,33 anebo dokazování, či 

také automatické dokazování,34 kterým se snaží s pomocí počítačových programů 

prokázat matematické teorie.  

Klasická umělá inteligence však ani zdaleka nebyla schopná řešit zadané úlohy 

stejným způsobem a stejně jednoduše jako živé organismy, kterým se chtěla přiblížit 

a z tohoto důvodu se vývoj a zkoumání umělé inteligence stále více snaží přiblížit živému 

organismu. 

                                                 
31 HINTZE, Arend. Understanding the Four Types of Artificial Intelligence. Government Technology. 

14.11.2016. [online]. [cit. 1.3.2020]. Dostupné z: https://www.govtech.com/computing/Understanding-the-

Four-Types-of-Artificial-Intelligence.html  
32 VESELÝ, Arnošt. Metody umělé inteligence. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická 

fakulta, 2012. ISBN 978-80-213-2295-0. s. 102 
33 Pattern recognition. In: Wikipedia: the free encyclopedia. Wikimedia Foundation, 2001. [online]. [cit. 

18.12.2018]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/pattern_recognition  
34 Automated theorem proving. In: Wikipedia: the free encyclopedia. Wikimedia Foundation, 

2001. [online]. [cit. 18.12.2018]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/automated_theorem_proving 

  

https://www.govtech.com/computing/Understanding-the-Four-Types-of-Artificial-Intelligence.html
https://www.govtech.com/computing/Understanding-the-Four-Types-of-Artificial-Intelligence.html
http://en.wikipedia.org/wiki/pattern_recognition
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V důsledku toho dochází k rozvoji tzv. nové umělé inteligence, která již nepůsobí 

tak těžkopádně a je schopná řešit mnohem komplexnější úkony. Jejím základem se staly 

umělé neuronové sítě, ne náhodou inspirované nervovými systémy živých organismu, 

přičemž jejich základem se stal model umělého neuronu. Tyto systémy tak mohou 

realizovat jakoukoliv logickou funkci s nesrovnatelnou výpočetní kapacitou oproti 

klasické umělé inteligenci. Podstatné je, že nová umělá inteligence je založena na tzv. 

evolučních algoritmech, díky kterým je schopná samostatného učení a díky tomu jí 

můžeme nazývat inteligencí v pravém slova smyslu. Je zřejmé, že v současné době je 

velmi málo tak komplexních přístrojů, které by využívaly umělou inteligenci v celé své 

šíři, neboť tato je stále velmi nákladná. Nicméně lze předpokládat, že velmi brzy se tato 

„nová“ umělá inteligence bude těšit masovému využívání nejenom na poli vědy.35 

  

1.1.2. Software-based a hardware-based umělá inteligence 

Umělou inteligenci lze dále dělit podle toho, jakým způsobem se vyskytuje ve 

vnějším světě. Jak již bylo řečeno, většina laické veřejnosti se v důsledku zobrazení 

umělé inteligence v literatuře a kinematografii domnívá, že umělá inteligence musí být 

vždy součástí robota, se kterým společně tvoří ve vnějším světě hmotnou věc.36  Nicméně 

aktuální vývoj umělé inteligence dospěl již do takové fáze, kdy umělá inteligence přestala 

být do jisté míry závislá na hmotném substrátu, se kterým by byla funkčně spjatá. Je 

zřejmé, že umělá inteligence, která je ze své podstaty software, se bez hardwaru neobejde, 

neboť v takovém případě by byla, v nadsázce řečeno, duch. Nicméně v současné době je 

již umělá inteligence nezávislá na konkrétním hardwaru a začíná existovat na tzv. 

software-based bázi, která jí umožňuje existenci ve virtuálním světě. Takovou umělou 

inteligenci si lze představit jako například již zmíněné domácí hlasové asistenty, systémy 

na analýzu a vyhledávání obrázků, internetové vyhledávače,37 či systémy na rozpoznání 

                                                 
35 VESELÝ, Arnošt. op. cit. sub 32, s. 30 
36 Ať už se jedná o zmíněné Rossumovi univerzální roboty nebo o Skynet a jeho zhmotnění ve formě 

Terminátora. 
37 V současnosti asi nejznámnější vyhledávač od společnosti Google nebo v České republice například 

lokální Seznam.cz 
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hlasu či obličeje.38 Tzv. hardware-based umělou inteligenci si pak lze představit jako 

humanoidní roboty,39 autonomní vozidla a dále například autonomní drony.40 

Přestože je umělá inteligence velmi silně spjata se slovem robot, nelze pojmy 

robot a umělá inteligence zaměňovat. Zároveň není vhodné, aby tyto dva pojmy splynuly, 

respektive případná budoucí definice by neměla „pojetí robota zužovat tak, aby nedošlo 

k legislativnímu vakuu ponechávajícímu samotné systémy umělé inteligence fungující 

přenositelně na různých médiích bez regulace.“41 Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma 

pojmy spočívá zejména v tom, že umělá inteligence, bez ohledu na to, jak silně je spjata 

s určitým strojem, je vždy software, tzn. nehmotná věc, který tento stroj nebo konkrétněji 

robota ovládá. Stroj nebo robot je tak pouze nositelem umělé inteligence, který je umělou 

inteligencí využíván k tomu, aby tato mohla efektivněji působit ve vnějším světě.42 

Stejně jako lze konstatovat, že umělá inteligence jako software je věc nehmotná, 

robot bude naopak vždy věcí hmotnou, která může (ale nemusí) být kontrolovaná umělou 

inteligencí či jiným softwarem. Tento robot pak může mít samozřejmě různou podobu, 

například od ramene či mechanické ruky, přes zvířecí podobu, až po podobu humanoidní, 

která se snaží věrně reflektovat podobu lidskou.43  

 

1.2. Shrnutí 

V rámci této kapitoly jsem se pokusil pro účely této práce vymezit pojem umělé 

inteligence. Je zřejmé že, stejně jako jakýkoliv jiný fenomén, i umělou inteligence lze na 

základě různých hledisek dělit do několika kategorií, což činí následnou práci s tímto 

                                                 
38 Stále rozšířenější v Číně, kde je tamní vláda využivá pro kontrolu obyvatelstva a kde rovněž na základě 

této technologie vzniká systém hodnocení lidí, ne nepodobný Orwellovu Velkému bratrovi z Románu 1984. 
39 V této souvislosti lze zmínit například robota Sophii. Jedná se o robota, který se snaží co nejvěrněji 

napodobit lidskou podobu. A to nejenom prostřednictvím svého zevnějšku, ale i za pomoci mimiky 

a vyjádřování, přičemž je schopna několika (ale pouze omezeného množství) emocí a dále je schopna 

i humoru. Sophie je navíc speciální tím, že je prvním robotem, kterému bylo v roce 2017 uděleno státní 

občanství, konkrétně pak Saúdské Arábie. (První robot v dějinách lidstva získal občanství. National 

Geographic. [online]. [cit. 18.12.2018]. Dostupné z: https://www.national-geographic.cz/clanky/prvni-

robot-v-dejinach-lidstva-ziskal-obcanska-prava-20171030.html) 
40 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Artificial Intelligence 

for Europe. 25. 4. 2018. [online]. [cit. 19. 12. 2018], Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51625 
41 KRAUSOVÁ, Alžběta. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní  

rozhledy, 20/2017, s. 702.  
42 KRAUSOVÁ, Alžběta. Legal Regulation of Artificial Beings. Masaryk University Journal of Law and 

Technology, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 1, s. 190.   
43 Takoví roboti jsou potom nazýváni humanoidní, neboť se snaží věrně napodobit lidské tělo a to nejenom 

svou tělesnou konstitucí, ale i mimikou, gesty apod. 

https://www.national-geographic.cz/clanky/prvni-robot-v-dejinach-lidstva-ziskal-obcanska-prava-20171030.html
https://www.national-geographic.cz/clanky/prvni-robot-v-dejinach-lidstva-ziskal-obcanska-prava-20171030.html
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51625
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pojmem poměrně komplikovanou. Dle mého názoru je podstatné vyhnout se přílišnému 

zobecnění bez přihlédnutí k jednotlivým typům umělé inteligence. Na základě výše 

uvedeného dělení jsem došel k následujícím závěrům.  

Cíl této rigorózní práce jsem si vytyčil tak, že se pokusím posoudit, zda je český 

právní řád připraven na fenomén umělé inteligence. Na základě formulace tohoto cíle 

jsem pak usoudil, že nejvhodnější bude vymezit si umělou inteligenci pro účely této 

rigorózní práce jako umělou inteligence typu II, případně typu III, bez ohledu na to, zda 

se jedná o software či hardware-based umělou inteligenci. Domnívám se, že z povahy 

právních norem, které budu ve vztahu k umělé inteligenci posuzovat, vyplyne, zda se 

může vztahovat jen k software či jen k hardware-based umělé inteligenci nebo k oběma 

těmto druhům. Není tedy, dle mého názoru, v tuto chvíli nutné omezovat se pouze na 

jeden z těchto typů. 

Co se týče typu II a typu III umělé inteligence, domnívám se, že jsou pro potřeby 

této rigorózní práce nejvhodnější z následujících důvodů. S umělou inteligenci typu II se 

můžeme poměrně často setkat a jsme schopni tedy určit způsob jejího působení ve 

vnějším světě a jeho limity a ty následně posoudit v kontextu právních norem. Typ III 

umělé inteligence se v současné době sice v reálném světě nevyskytuje, nicméně 

s ohledem na technologický vývoj lze v nejbližších letech očekávat nástup tohoto typu 

umělé inteligence a je tedy, dle mého názoru, rovněž vhodné se jím, alespoň okrajově, 

zabývat. Zároveň mám za to, že i tento typ umělé inteligence jsem schopen (i když 

samozřejmě v omezené podobě) vymezit a rovněž je porovnat s právními normami.  

K negativnímu vymezení pojmu umělé inteligence pro potřeby této rigorózní 

práce uvádím, že typ I zahrnuje pouze víceméně „chytré“ stroje, nicméně tento typ je již 

v dnešní době běžnou součástí fungování společnosti a jako takový nepůsobí v podstatě 

žádné problémy, kterými by bylo nutné se zabývat. Na druhé straně typ IV umělé 

inteligence, tzv. „superinteligence“ je fenoménem budoucnosti. Je možné, že 

technologický vývoj zaznamená v budoucích letech značný skok směrem k vývoji tohoto 

typu umělé inteligence, nicméně i s ohledem na skutečnost, že technologický vývoj 

nedospěl ještě ani k typu III, se domnívám, že bych se tímto typem umělé inteligence 

v podstatě neměl zabývat, neboť lze v tuto chvíli jen těžko odhadovat, jak taková 

superinteligence bude vypadat, a tím pádem lze i těžko odhadovat, jakým způsobem se 

k ní v rámci společenského a legislativního rámce postavit. Závěrem bych pouze zmínil, 
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že od typu IV umělé inteligence lze očekávat, že bude na tak vysoké úrovni zahrnující 

i sebeuvědomění, že by měla být v podstatě schopna i sebeuvědomění v souvislosti 

s následky vlastního jednání, a to srovnatelně s lidmi. Na takto vyspělou umělou 

inteligenci by se tedy, podle mého názoru, mohly vztahovat shodné odpovědnostní 

normy, které se vztahují k lidem. Těmto úvahám se krátce věnuji v závěru své práce.  
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2. Právní reflexe umělé inteligence 

V této části rigorózní práce se věnuji tomu, jakým způsobem reagují vybrané 

světové právní řády na vývoj fenoménu umělé inteligence. Na úvod je nutné zmínit, že 

základním problémem v souvislosti s právní úpravou umělé inteligence je sama podstata 

oborů, které vedle sebe v této souvislosti stojí, tzn. informatika a právní věda, respektive 

legislativní proces. Legislativní proces by měl směřovat k tvorbě zákonů, které jsou 

obecné (tzn. nikoliv příliš kazuistické) a které by zároveň měly být koncipovány, pokud 

možno, na co nejdelší dobu, což v důsledku zaručuje stabilitu právního řádu a posiluje 

právní jistotu. 

Dynamický vývoj moderních technologií však stojí v opozici vůči zmíněným 

zásadám legislativního procesu a z pohledu zákonodárce je tedy obtížné držet s vývojem 

technologií krok a do jisté míry i předjímat, jakým směrem by tento vývoj mohl dále 

směřovat. Tomu tedy odpovídá poměrně zdrženlivý přístup zákonodárců národních států, 

ale i orgánů mezinárodních organizací, který bude nastíněn níže. 

 

2.1. Přístup k umělé inteligenci ve vybraných světových právních úpravách 

V současnosti lze nalézt pouze několik málo států, které se problematice robotiky 

a umělé inteligence a jejich legislativnímu a institucionálnímu zakotvením systematicky 

věnují. Mezi tyto státy patří dva zástupci zemí Dálného Východu, konkrétně pak 

Japonsko a Jižní Korea.  

  

2.1.1. Japonsko 

V Japonsku od roku 2003 existuje zóna zvaná „Tokku“. Jedná se o první speciální 

zónu pro vývoj a testování robotů v praxi, přičemž v současnosti Japonsko vytvořilo 

několik dalších obdobných zón. V rámci těchto zón pak dochází k testování robotů při 

interakci s vnějším prostředím a lidmi.44 V roce 2014 japonská vláda přijala tzv. 

Japonskou robotickou strategii. Jedná se o strategický plán ministerstva hospodářství, 

obchodu a průmyslu, který se snaží vytvořit jednotných přístup k robotům v rámci 

specifických odvětví jako je například obchod, inovace a bezpečnost. Následně byla 

v roce 2015 vytvořena Robot revolution iniciative (RRI), která přijala strategii nazvanou 

                                                 
44 PAGALLO, Ugo, op. cit. sub 9, s. 213.  
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New Strategy for Robots. Dále v Japonsku funguje i Robot Revolution Realization 

Council (RRRC), který se snaží systematicky předcházet případným problémům, které 

by mohly v souvislosti s rozvojem robotů a umělé inteligence nastat ve vztahu 

k právnímu řádu a potažmo i ke společnosti jako celku. RRRC již navrhl několik změn 

japonské legislativy, zejména v souvislosti s radiovým vysíláním, farmaceutiky 

a medicínskými přístroji, silniční dopravou, ochranou spotřebitele apod.45  

Koncem roku 2016 byl představen jeden ze směrů, kterým by se právní vývoj 

odpovědnosti za škodu v širším pojetí umělé inteligence mohl v dalších letech také ubírat. 

Úprava míří především na prevenci škody prostřednictvím vytvoření příslušných 

bezpečnostních certifikací. Větší stroje ovládané umělou inteligencí by tak nesměly mít 

výkon větší, než je nutný k naplnění jejich účelu, systémy umělé inteligence by musely 

muset být pod neustálým lidským dohledem a v neposlední řadě by byl kladen důraz na 

kybernetickou bezpečnost osobních údajů. U škody způsobené systémem umělé 

inteligence schopným učení má být zohledněna i míra přičinění lidského učitele.46 

Jakmile se však umělá inteligence stane dostatečně autonomní, bude vhodné 

objektivní odpovědnost za škody přenést v rámci internalizace externalit na jejího 

výrobce. Pro jednotlivé výrobce by zároveň měly vzniknout určité standardy bezpečnosti 

(podobné, jako plánují v Japonsku), jejichž pečlivým splněním by mohl být dán liberační 

důvod. Tyto důvody by mohly být využity například pro odpovědnost za škodu 

způsobenou jako důsledek kybernetického (hackerského) útoku.47 

 

2.1.2. Jižní Korea 

Jižní Korea jde v přístupu k umělé inteligenci a robotům ještě dál než Japonsko 

a v roce 2008 přijala zákon o vývoji a distribuci inteligentních robotů. V čl. 2 odst. 1 

tohoto zákona lze nalézt definici inteligentního robota jako mechanické zařízení, které 

vnímá okolní svět, je schopno rozpoznávat různé okolnosti a volně se pohybuje.48 Tento 

                                                 
45 WENG, Yueh-Hsuan. Japan’s Robot Policy and the Special Zone for Regulating Next Generation 

Robots. Tech and Law Center. 21.6.2015. [online]. [cit. 18. 12. 2018], Dostupné 

z: http://techandlaw.net/japans-robot-policy-and-the-special-zone-for-regulating-next-generation-robots/ 
46 Japan eyes safety certification for AI tech, Nikkei Asian Review, 31.12.2016. [online] [cit. 16.8.2019] 

Dostupné z: https://asia.nikkei.com/Business/Biotechnology/Japan-eyes-safety-certification-for-AI-tech  
47 tamtéž 
48 Zákon Korejské republiky č. 13744 o vývoji inteligentních robotů a podpoře jejich distribuce 

z roku 2016.  

 

http://techandlaw.net/japans-robot-policy-and-the-special-zone-for-regulating-next-generation-robots/
https://asia.nikkei.com/Business/Biotechnology/Japan-eyes-safety-certification-for-AI-tech
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zákon kromě definice inteligentního robota vymezuje několik dalších důležitých 

požadavků na vývoj inteligentních robotů jako je, obdobně jako v Japonsku, certifikace 

kvality těchto robotů49 nebo podnět vládě pro vytvoření Korejské charty robotické etiky.50 

Tato charta byla následně v roce 2012 skutečně přijata. Z výše uvedeného je očividné, že 

v současné době je Jižní Korea v přístupu k umělé inteligenci prokazatelně napřed, neboť 

se již snaží stanovit právní rámec (nebo prozatím alespoň jeho základy) umělé 

inteligence, zatímco přístup Japonska zůstává stále spíše ve formě strategií a doporučení 

pro další postup.  

 

2.1.3. Spojené státy americké 

 Právní úprava umělé inteligence v rámci Spojených států není nijak jednotná, 

zatím spočívá pouze na legislativní práci zákonodárců jednotlivých států. Obecně by se 

dalo konstatovat, že na federální úrovni dochází k přijetí rámcových koncepcí,51 zatímco 

na úrovni jednotlivých států dochází (i když stále ještě spíše ojediněle) k přijetí 

konkrétních zákonů. Oblasti právní úpravy se zatím omezují pouze zejména na 

problematiku bezpilotních letadel, dronů a autonomních vozidel. 

Ze států, které se již v rámci své legislativy nějakým způsobem zabývají 

problematikou autonomních strojů, ať už letadel, dronů, či automobilů, zmíním stát New 

Jersey. V roce 2016 se zákonodárce v tomto státě kromě autonomního režimu vozidla 

a autonomního vozidla jako takového pokusil definovat i umělou inteligenci, přičemž 

přichází s následujícím vymezením, že „umělou inteligencí se pro potřeby tohoto zákona 

rozumí využití počítačů a souvisejícího vybavení k tomu, aby bylo stroji umožněno 

kopírovat nebo napodobovat lidského chování.“52 Již z uvození legální definice je 

zřejmé, že ambicí zákonodárce bylo vymezení umělé inteligence pouze pro potřeby 

tohoto konkrétního zákona, tzn. v souvislosti s autonomními vozidly a snahou tedy není 

                                                 
49 tamtéž čl. 9 
50 tamtéž čl. 18 
51 National Highway Traffic Safety Administration. Automated Driving Systems (ADS): A Vision for 

Safety 2.0. 18.2.2020 [online]. [cit. 1. 3. 2020] Dostoupné z 

http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-

legislation.aspx nebo zpráva, kterou zveřejnil v říjnu roku 2016 The National Science and Technology 

Council (NSTC) Preparing for the Future of Artificial Inteligence [online] [cit. 18.12.2018] Dostupné z: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparin

g_for_the_future_of_ai.pdf  
52 Zákon amerického státu New Jersey č. S343 z roku 2016.  

 

http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx
http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf
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vymezení pojmu umělé inteligence v obecné rovině. Nicméně i takové dílčí pokusy 

mohou v konečném závěru sloužit jako východisko pro vznik ustálené a komplexní 

definice. 

V souvislosti s autonomními vozidly pak například americká Asociace pro 

spravedlnost vydala zprávu analyzující problematiku autonomních automobilů. Zpráva 

se mimo jiné snaží vyvrátit argumenty zastánců omezené odpovědnosti výrobců založené 

na možnosti rychlejšího vývoje inovací, přičemž klade důraz především na bezpečnost 

a ochranu lidského zdraví. Jako nejvhodnější princip pro náhradu případné škody je zde 

z dlouhodobého hlediska uvedena objektivní odpovědnost výrobce.53 

 

2.1.4. Velká Británie 

Tématu autonomních automobilů se věnuje rovněž i Centrum pro autonomní 

motorová vozidla při Ministerstvu dopravy Spojeného království, které vydalo v lednu 

2017 zprávu zabývající se náhradou škody způsobenou právě těmito vozidly.54 Zpráva 

klade velký důraz na to, aby škoda, ať už způsobená kýmkoliv, byla řádně odškodněna. 

Z tohoto důvodu se zpráva soustředí zejména na problematiku pojištění, respektive 

povinného ručení. Dle zprávy by mělo dojít k takové úpravě těchto institutů, aby se 

vztahovaly i na situace, kdy došlo k nehodě automobilu a následnému vzniku újmy, 

zatímco bylo vozidlo řízeno autonomním systémem. Pojištění by se mělo, dle autorů 

zprávy, vztahovat na škody způsobené všem účastníkům silničního provozu, a to 

i samotného řidiče autonomního vozidla v situaci, kdy toto vozidlo neovládal a ani 

k takovému ovládání nebyl vozidlem vyzván. Zmíněné pojištění by se pak, dle autorů 

zprávy, neuplatnilo zejména v případech, kdy by  

 

a) majitel či provozovatel vozidla činil neoprávněné úpravy autonomního 

operačního systému vozidla, anebo 

b) včas neumožnil instalaci a aktualizaci softwaru autonomního vozidla.  

 

                                                 
53 tamtéž 
54 Centre for Connected & Autonomous Vehicles. Pathway to driverless cars: Consultation on proposals to 

suppport Adnvaced Driver Assistance Systems And automated Vehicles. Government Response [online] 

[cit. 5.2.2020] Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581577

/pathway-to-driverless-cars-consultation-response.pdf  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581577/pathway-to-driverless-cars-consultation-response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581577/pathway-to-driverless-cars-consultation-response.pdf
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V rámci zprávy pak autoři docházejí k závěru, že vzhledem k tomu, že autonomní vozidla 

nedosahují ještě nejvyššího možného, respektive předpokládaného stupně autonomie, 

není v tuto chvíli nutné měnit legislativu, zejména legislativu upravující odpovědnost 

za škodu způsobenou výrobkem.  

 

2.2. Přístup k umělé inteligenci v Evropě 

Jak jsem již v této práci zmínil, ani některé o evropské země nezůstávají v přístupu 

zákonodárců ve snaze zakotvit či definovat umělou inteligenci pozadu. Evropské státy 

jsou však v této oblasti poněkud zdrženlivější. Ojedinělým pokusem zaujmout postoj 

k vývoji umělé inteligence je již zmíněná zpráva o robotice a umělé inteligenci Sněmovny 

lordů britského Parlamentu či projekt digitalizace průmyslové výroby v Německu.55  

 

2.2.1. Regulace umělé inteligence na úrovni Evropské unie 

Největší iniciativu ve stanovení právního rámce v souvislosti s umělou inteligenci 

v současné době v Evropě vyvíjí Evropská unie. Konkrétně v roce 2012 byl na úrovni 

Evropské unie spuštěn projekt nazvaný RoboLaw.56 V rámci tohoto projektu byla dne 

22. září 2014 uveřejněna Příručka pro regulaci robotiky. V roce 2015 Výbor evropského 

parlamentu pro právní záležitosti ustanovil pracovní skupinu za účelem vypracování 

soukromoprávní regulaci robotů, přičemž výstupem této pracovní skupiny byla 

Doporučení Evropského komisi ve věci občanskoprávní regulace robotiky.57 A Výbor 

Evropského parlamentu pro právní záležitosti následně v roce 2016 nechal vypracovat 

studii Evropských občanskoprávních pravidel robotiky. Na základě této studie poté došlo 

k přepracování usnesení Evropského parlamentu, které obsahuje doporučení 

občanskoprávních pravidel robotiky.58 Závěrem tohoto usnesení „v souladu s článkem 

225 Smlouvy o fungování EU žádá Komisi, aby na základě článku 114 Smlouvy 

                                                 
55 KLEIN, Oliver. How German companies seize the chances of Industry 4.0. BDI The Voice of German 

Industry. 9.9.2019. [online]. [cit. 18.10.2019]. Dostupné z: https://english.bdi.eu/article/news/industry-40/  
56 RoboLaw. RoboLaw [online]. [cit. 18.12.2018] 

Dostupné z: http://www.robolaw.eu/projectdetails.htm#Project%20Details 
57 Zpráva Evropského parlamentu ze dne 27.1.2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních 

pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)). [online]. [cit. 18.12.2018], Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_CS.html 
58 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi 

o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)), [online]. [cit. 18.12.2018], Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.pdf?redirect 

https://english.bdi.eu/article/news/industry-40/
http://www.robolaw.eu/projectdetails.htm#Project%20Details 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_CS.pdf?redirect
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o fungování EU předložila návrh směrnice o občanskoprávních pravidlech pro robotiku 

a řídila se přitom podrobnými doporučeními uvedenými v příloze k tomuto usnesení“59 

Usnesení Evropského parlamentu se, jako v podstatě jediný z výše uvedených 

dokumentů či právních předpisů, věnuje problematice odpovědnosti za škodu způsobené 

roboty, konkrétně v čl. 49 uvádí, že tato problematika je „otázkou velkého rozsahu, kterou 

je třeba analyzovat a řešit na úrovni Unie, neboť pouze tak je možné zajistit v celé Unii 

stejnou úroveň účinnosti, transparentnosti, jednoty při zajišťování právní jistoty v celé 

Evropské unii ve prospěch spotřebitelů i podniků“.60 Evropský parlament si tedy očividně 

v souvislosti s rozvojem umělé inteligence uvědomuje nejenom potřebu definice tohoto 

fenoménu, ale rovněž i potřebu stanovení legislativního rámce, aby bylo zaručeno 

efektivní fungování umělé inteligence v rámci společnosti. 

Dále se usnesení Evropského parlamentu věnuje otázce odpovědnosti a to tak, že 

Evropské komise vymezuje otázky, kterými by se měla v souvislosti s rozvojem umělé 

inteligence zabývat a kterým směrem by se při regulaci robotů a umělé inteligence měla 

vydat. V usnesení si všímá zejména toho, že v současné době se lze s kognitivními 

schopnostmi a se schopností (do jisté míry) autonomního rozhodování setkat nejenom 

u člověka, ale i u strojů či softwaru.61 V této souvislosti dále zmiňuje problematiku právní 

odpovědnosti v případě, kdy robot či umělá inteligence62 svou činností způsobí vznik 

újmy. V rámci těchto úvah je zmiňována zejména nepřímá úměra, kdy čím více je robot 

autonomnější, tím méně jej lze považovat za pouhý nástroj v rukou jiných subjektů. 

V souvislosti s rozvojem autonomie robotů a umělé inteligence je totiž stále obtížnější 

vysledovat subjekt, jemuž lze odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí 

přičítat, respektive ke schopnosti a možnosti takového subjektu vzniku takové újmy 

předcházet či ji zamezit, tzn. jednoznačně identifikovat a prokázat původce újmy, 

zavinění a dále příčinnou souvislost, která ke vzniku újmy vedla.63 

Dále se usnesení zamýšlí nad otázkou, zda je současná právní úprava v souvislosti 

s odpovědností za jednání nebo opomenutí robota či umělé inteligence, kterým byla 

způsobena škoda třetí straně, skutečně dostatečná a použitelná. V současné právní úpravě 

odpovědnosti za tyto případy není možné připisovat odpovědnost robotovi či umělé 

                                                 
59 tamtéž čl. 65 
60 tamtéž čl. 49 
61 tamtéž odst. Z 
62 Usnesení Evropského parlamentu tyto dva pojmy, dle mého názoru, nezáměrně, zaměňuje.  
63 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58. odst. AB 
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inteligenci, ale za jednání či opomenutí je vždy odpovědný jiný subjekt, ať už se jedná 

o výrobce, provozovatele, vlastníka či uživatele. Jak ale již bylo řečeno, vzhledem 

k rozvoji autonomie robotů a umělé inteligence může (a dle mého názoru stále častěji 

bude) docházet k situacím, kdy nebude v lidských silách takovému jednání či opomenutí 

zabránit, a to ani s vynaložením veškeré myslitelné péče. V této souvislosti pak usnesení 

zvažuje, zda by odpovědné subjekty v takovém případě neměly například nést objektivní 

odpovědnost za robota či umělou inteligenci. Jako další řešení takové situace pak 

v současném právním prostředí usnesení zmiňuje například odpovědnost za výrobky.64  

Usnesení dále zdůrazňuje, že výše uvedená řešení či právní kategorie jsou a budou 

dostatečná pouze do určité fáze autonomního vývoje umělé inteligence. Od určitého 

stupně autonomie už tradiční a současná pravidla určování odpovědnosti za škodu nebude 

možné v souvislosti se škodou způsobenou umělou inteligencí použít. Hranicí, za kterou 

bude současná právní úprava nejspíše nepoužitelná, je okamžik, kdy bude umělá 

inteligence schopna činit samostatná rozhodnutí.65 

Dále usnesení Evropského parlamentu zmiňuje oblast smluvní odpovědnosti, 

přičemž v současné právní úpravě již nyní spatřuje velké nedostatky, a to zejména 

v souvislosti s uzavíráním smluv, vyjednáváním smluvních podmínek apod.66 

Problematika smluvní odpovědnosti autonomních robotů a umělé inteligence by, dle 

mého názoru, mohla být odsunuta na pomyslný okraj zájmu, neboť není na současném 

stupni vývoje umělé inteligence příliš relevantní.67 Totéž platí pro porušení dobrých 

mravů. 

V neposlední řadě jde v rámci orgánů Evropské unie nalézt volání po stanovení 

etického a právního rámce umělé inteligence u Evropské komise. Ta vydala v dubnu roku 

2018 tiskovou zprávu, ve které oznamuje svůj návrh přístupu k umělé inteligenci, a to 

zejména z pohledu navyšování investic a zároveň za účelem vytvoření etického kodexu 

                                                 
64 tamtéž odst. AE 
65 tamtéž odst. AF 
66 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, odst. AG 
67 Výjimku mohou tvořit samozřejmě jednání, která začínají být již současnosti běžná, jedná se například 

o chytré lednice, které jsou schopny samy určit, že určitá surovina v domácnosti chybí a na základě toho 

jsou schopné samy tuto surovinu, potravinu či zboží prostřednictvím internetového obchodu objednat. 

Je však otázkou nakolik je toto jednání možné připisovat právě přístroji, který jej činí nebo člověku, který 

tomuto přístroji zadal určitý příkaz, který je následně tímto přístrojem vykonáván. Navíc tyto chytré 

přístroje budou s největší pravděpodobností výlučně na straně kupujícícíh či odběratelů. V těchto případech 

lze tedy jen velmi těžko uvažovat nad konkrétními případy, kdy by mohlo dojít ke způsobení škody 

porušením smlouvy. Smluvní odpovědnost umělé inteligence si tak lze, dle mého názoru, představit 

například ve vztahu ke smlouvě o dílo, případně ve vztahu ke smlouvě o přepravě. 
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a stanovení právního rámce. V této tiskové zprávě se Komise rovněž zavazuje, že do 

poloviny roku 2019 vydá pokyny pro výklad směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky 

za účelem zajištění její srozumitelnosti pro spotřebitele i výrobce v souvislosti 

s technologickým vývojem a v souvislosti s vývojem umělé inteligence.68   

Dalším podstatným dokumentem na evropské úrovni je Zpráva expertní komise 

Evropské komise pro odpovědnost a nové technologie, která se zabývá odpovědností 

umělé inteligence a dalších digitálních technologií.69 Tato zpráva vymezuje klíčové 

poznatky v souvislosti s odpovědností umělé inteligence a dále uvádí i konkrétní příklady 

odpovědnosti umělé inteligence a v souvislosti s nimi se pokouší nastínit možný budoucí 

přístup k odpovědnosti umělé inteligence, ale i dalších moderních technologií.  

 

2.2.2. Evropská agentura pro umělou inteligenci 

Na půdě Evropské unie by měla být vytvořena Evropská agentura pro robotiku 

a umělou inteligenci, a to na základě doporučení Evropské komisi formulovaného 

v usnesení Evropského parlamentu.70 Konkrétně pak uvádí, že se domnívá, že by roboti 

měli být rozděleni do konkrétních podkategorií a zároveň by měl být v této souvislosti na 

vnitřním trhu Evropské unie vytvořen systém registrace robotů, kteří by byli dle předem 

stanovených kritérií zařazeni do podkategorie dle pokročilosti robotů. Takový registrační 

systém by pak, dle doporučení Evropského parlamentu, mohla spravovat zvláštní 

agentura Evropské unie pro robotiku a umělou inteligenci. Evropský parlament ve svém 

usnesením mimo jiné zdůrazňuje požadavek, aby roboti a umělá inteligence byli 

vzhledem ke svému vývoji neustále pod kontrolou lidí.71 

 

2.3. Přístup k umělé inteligenci v České republice 

V České republice se zatím organizace či státní orgány komplexnějším způsobem 

rozvoji umělé inteligence a způsobu, jakým tento rozvoj udržitelným způsobem pojmout, 

příliš nevěnují. Nicméně například Svaz průmyslu a dopravy ČR vytvořil v polovině roku 

                                                 
68 Evropská komise. Tisková zpráva. Umělá inteligence: Komise představila návrh evropského přístupu ke 

zvýšení investic a stanovení etického kodexu. 25. 4. 2018. [online]. [cit. 18. 12. 2018], Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_cs.htm   
69 Expert Group on Liability and New Technologies, New Technologies Formation, Liability for artificial 

intelligence and other emerging digital technologies. 2019. [online]. [cit. 29. 2. 2020], Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608 
70 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 16 
71 tamtéž 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_cs.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
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2018 Platformu pro umělou inteligenci, která sdružila přední české experty z firemní 

a akademické sféry právě na problematiku umělé inteligence, přičemž Svaz průmyslu 

a dopravy ČR i prostřednictvím této platformy podporoval vznik národní strategie umělé 

inteligence.72 

Národní strategie sice zatím v České republice nevznikla, nicméně koncem roku 

2018 uveřejnil Úřad vlády České republiky dokument s názvem „Výzkum potenciálu 

rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza právně-etických aspektů rozvoje 

umělé inteligence a jejích aplikací v ČR.“  

V úvodu této analýzy si autoři vymezili několik kroků, které by bylo vhodné 

v budoucnu podniknout. V souvislosti s právním odvětvím mají autoři analýzy za to, že 

většinu problémů v souvislosti s rozvojem umělé inteligence lze řešit současnou právní 

úpravou v kombinaci s využití standardních interpretačních metod a pravidel. Nicméně 

i tak připouštějí, že existují odvětví práva, respektive konkrétní zákony, které se bez 

nezbytných úprav reflektujících rozvoj umělé inteligence, neobejdou.  

Autoři analýzy navrhují zejména: 

 

 novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která by upravovala platnost 

právního jednání autonomního inteligentního softwarového klienta,  

 novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, která by upravovala způsob, 

jakým budou chráněna díla vytvořená umělou inteligencí,73 

 adaptační zákon k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), který by upravoval práva subjektů údajů na 

                                                 
72 Svaz založil platformu pro umělou inteligenci. Svaz průmyslu a dopravy České Republiky. 

9.5.2018. [online]. [cit. 4.1.2019] Dostupné z: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11864-svaz-

zalozil-platformu-pro-umelou-inteligenci 
73 V této souvislosti lze zmínit například kauzu, kdy na připraveném fotoparátu náhodou makak zmáčkl 

spoušť a tím vznkla dneš již ikonická fotografie právě tohoto makaka. Autorská práva k této fotografii si 

následně v zastoupení zmíněného zvířete nárokovala organizace PETA, bojující za práva zvířat. Soud 

okrsku Severní Kalifornie nicméně žalobu zamítnul s odůvodněním, že opice nemůže být považována za 

autora ve smyslu autorského práva. PETA na svém právním názoru trvala a podala odvolání. Než však 

odvolací soud stihl spor rozhodnout, strany uzavřely mimosoudní vyrovnání. Ve srovnání s těmito závěry 

lze rovněž zmínit český autorský zákon, dle kterého může být v současné době autorem pouze člověk.  

(HROCH, Jaroslav. Makak autorem? Autorské právo ve světle tzv. opičí selfie. Právo 21. 

12.12.2017. [online]. [cit. 11.5.2019]. Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/makak-autorem-autorske-

pravo-ve-svetle-tzv-opici-selfie) 

https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11864-svaz-zalozil-platformu-pro-umelou-inteligenci
https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/11864-svaz-zalozil-platformu-pro-umelou-inteligenci
https://pravo21.online/pravo/makak-autorem-autorske-pravo-ve-svetle-tzv-opici-selfie
https://pravo21.online/pravo/makak-autorem-autorske-pravo-ve-svetle-tzv-opici-selfie
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přístup k osobním údajům, na opravu, na omezení zpracování a právo vznést 

námitku ve vztahu k vědeckému výzkumu, tak, aby byl zajištěn co nejširší prostor 

pro zpracování dat, 

 novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, který by umožnil legální testování a vývoj a zároveň i provoz 

částečně autonomních vozidel na veřejných pozemních komunikacích,  

 úpravu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

v souvislosti s přijetím nařízení o respektování soukromého života a o ochraně 

osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES 

(nařízení o soukromí a elektronických komunikacích), a 

 zavedení definice samotného autonomního systému do českého práva v závislosti 

na vývoji definice tohoto pojmu v rámci evropského a mezinárodního práva.74 

 

Vládní analýza se následně věnuje konkrétněji otázce odpovědnosti umělé 

inteligence za její jednání v právním řádu a zaměřuje se na odpovědnost v soukromém 

právu, tak i v právu veřejném, konkrétně pak trestním a správním. V rámci práva 

soukromého, konkrétně pak občanského práva a občanskoprávní odpovědnosti se analýza 

zabývá prevenční povinností, smluvní odpovědností a odpovědností za újmu. Těmto 

druhům odpovědnosti se budu podrobněji věnovat níže v této práci, nicméně na tomto 

místě bych chtěl zdůraznit několik důležitých poznatků.  

V souvislosti s umělou inteligencí v současnosti dominují dva protichůdné 

názory, na které lze narazit i v již zmíněných dokumentech orgánů Evropské unie. A jádro 

těchto protichůdných názorů nastiňují autoři vládní analýzy tak, že „vzhledem 

k narůstající autonomii inteligentních systémů a stále intenzivnějšímu používání 

informačních a komunikačních technologií se však začal objevovat názor, že v případech, 

kdy tyto systémy začnou jednat nikoliv na účet jiné osoby, ale na svůj účet, bude potřeba 

změnit stávající právní pravidla.“75 

                                                 
74 Vláda ČR. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza právně-etických 

aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [online]. [cit. 9. 1. 2018], s. 7 Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf  
75 Vláda ČR. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. op. cit. 

sub 74, s. 24 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf
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První přístup je relativně optimistický, neboť tvrdí, že v současné době, ale i do 

budoucna, si je společnost schopná ve vztahu k umělé odpovědnosti vystačit s právní 

úpravou a právními instituty, které používá v současnosti, zejména ve vztahu k lidské 

činnosti, případně k pojetí zvířat.  

Druhý přístup lze označit za skeptický, až varovný, neboť tvrdí, že může nastat 

situace, kdy vývoj umělé inteligence velmi rychle přesáhne současný právní rámec a jeho 

přístup k (v tomto konkrétním případě) odpovědnosti a zákonodárci na tento vývoj 

nestihnou reagovat a fungování umělé inteligence ve společnosti a projevy jednání umělé 

inteligence na určitým stupni autonomního vývoje a jeho související následky ve vnějším 

světě se ocitnou v právním vakuu. Nejedná se v tomto případě pouze o odpovědnost za 

škodu, která je v souvislosti s umělou inteligencí zmiňována asi nejčastěji, ale jedná se 

například i o smluvní odpovědnost umělé inteligence.  

Vzhledem k tomu, že odborná veřejnost se zásadním způsobem rozchází v názoru 

na to, jak rychle společnost dosáhne takové úrovně vývoje, kdy bude možné umělou 

inteligenci označit jako zcela autonomní, tzn. umělou inteligenci typu III a typu IV, 

domnívám se, že je z pohledu celospolečenské odpovědnosti nutné přinejmenším zvážit, 

zda není lepší a výhodnější vytvářet koncepce a návrhy přístupů raději příliš brzy, než 

následně příliš pozdě a z tohoto důvodu bych se přiklonil spíše k druhému skeptičtějšímu 

pohledu na právní úpravu odpovědnosti umělé inteligence. Nicméně ideální je v tomto 

případě, dle mého názoru, nejspíše kombinace obou přístupů, neboť do určité míry je 

současná právní úprava a práce s ní prostřednictvím výkladu a interpretace dostačující, 

ale zároveň v určitých oblastech již dnes pomalu ale jistě současná právní úprava ztrácí 

krok s vývojem umělé inteligence. Za všechny lze zmínit zejména autonomní vozidla či 

drony. 

V souvislosti s nejistotou ohledně rychlosti či časového rámce technického 

rozvoje umělé inteligence a reakcí právního systému na tento vývoj zdůrazňují autoři 

vládní analýzy význam prevenční povinnosti. Z jejich argumentace lze dovodit, že 

prevenční povinnost dle občanského zákoníku by mohla být do jisté míry pomocným 

mostem, který by umožnil bez újmy či pouze s minimálními celospolečenskými následky 

překlenout období než by právní úprava, obrazně řečeno, dohnala technický vývoj 

autonomní umělé inteligence v případech, kdy by vývoj předstihl normativní rámec. 
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Prevenční povinnosti klade zejména důraz na přístup vývojářů umělé inteligence. 

V rámci programování strojového učení je totiž právě na vývojáři umělé inteligence, aby 

nastavil pravidla strojového učení tak, aby byla v souladu s právním řádem daného státu 

a aby umělá inteligence měla již od svého vzniku (myšleno od vzniku v rámci 

konkrétního zařízení či softwaru) v sobě zabudovanou povinnost předcházet vzniku 

škody. Dle mého názoru se však nabízí otázka, jestli by byl takový požadavek dostatečný, 

jakým způsobem byl kontrolovatelný, apod.  

Pro zachování revenčního přístupu „navrhuje průběžné testování inteligentního 

systému, aniž by došlo k poznání jeho vnitřní logiky, které by vývojáři poskytlo informace 

o tom, zda systém dospěje k žádanému výsledku v požadovaném počtu případů. Zároveň 

tento přístup navrhuje průběžné testování systému i po jeho uvedení do ostrého 

provozu.“76 Tento přístup je nazýván jako black-box testing, při kterém není v souvislosti 

s testováním přístupný zdrojový kód softwaru. Vhodnějším naplněním prevenční 

povinnosti by pak, dle mého názoru, mohl být např. tzv. white-box testing, kdy lze 

u softwaru při testování zkoumat a případně měnit zdrojový kód a tím i testovat reakci 

umělé inteligence na, pro ni, neočekávané vstupní hodnoty.77 

V návaznosti na tyto závěry je, dle mého názoru, nutné zmínit následující. 

V souvislosti s vývojem autonomních vozidel narazili vývojáři na následující logický 

problém. Jedná se o nastavení autonomních vozidel, respektive jejich rozhodování 

v situacích, kdy se autonomní vozidlo v rámci dopravní situace dostane do situace, kdy 

se bude muset rozhodnout, zda bude chránit život lidí, kteří cestují tímto autonomním 

vozidlem, případně chodců, a to v souvislosti s problematikou tzv. „trolley problem“.78 

Řešení této problematiky je pak na vývojářích autonomních vozidel, které bude 

s největší pravděpodobností stanoveno na základě širšího celospolečenského konsenzu, 

nicméně i tak bude za nastavením autonomního vozidla stát konkrétní vývojář, respektive 

konkrétní skupina vývojářů. V důsledku výše uvedených závěrů by pak za vznik případné 

újmy, či snad dokonce ztráty na životech, byli odpovědni právě tito vývojáři. Což je 

                                                 
76 Vláda ČR. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. op. cit. 

sub 74, s. 26  
77 viz DOLEŽAL, Adam, DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na 

medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. Edice Kabinetu zdravotnického práva a 

bioetiky. ISBN 978-80-87439-28-9.  
78 Této problematice se budu podrobněji věnovat v závěru této práce v souvislosti s etickými problémy ve 

vztahu k autonomním automobilům. 
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samozřejmě přístup, který je nutné odmítnout. Nicméně tuto poznámku uvádím zejména 

z toho důvodu, abych ilustroval, že pouhý požadavek na prevenci a předcházení škodám 

může na první pohled vypadat jako dostačující, nicméně umělá inteligence se při svém 

jednání ve vnějším světě může dostat i do situace, kdy nebude možné jednat tak, aby 

mohla předejít vzniku škody, ale dostane se do situace, kdy je v podstatě nevyhnutelné, 

aby škoda vznikla, ale sama umělá inteligence bude muset zvolit tzv. menší zlo. Tím se 

však dostávám od právních úvah k úvahám etickým, nicméně i tyto budou hrát svoji 

nezastupitelnou roli.  

V souvislosti s prevenční povinností je, dle mého názoru, nutné zdůraznit, že tato 

má své jednoznačně stanovené limity, které mohou právě v souvislosti s odpovědností 

umělé inteligence vytvářet jistá úskalí. Prevenční povinností lze totiž chránit pouze 

taxativně vymezené statky, které v českém právním řádu upravuje ustanovení § 2900 

občanského zákoníku, a jedná se o svobodu, život, zdraví a vlastnictví jiného.79 Svobodu 

je v tomto směru nutné interpretovat restriktivně, tzn., že se „nechrání svobodná vůle 

člověka, ale jde o svobodu ve smyslu jejích fyzických projevů – možnost volného pohybu, 

absence vnějšího omezení.“80 a nikoliv jako kteroukoliv svobodu zakotvenou v Listině 

základních práv a svobod. Újma na zdraví musí dosáhnout určité úrovně, tj. zejména 

nemoci nebo úrazu. Zásahem do vlastnictví se pak rozumí zásah do existujících 

ekonomických zdrojů, „věcí, která někomu patří“ a nikoliv jakákoli majetková ztráta.81 

Toto taxativní vymezení použití preventivní povinnosti výrazně limituje. Ustanovení 

o preventivní povinnosti se tak například nevyužije u případů algoritmické diskriminace 

v nejrůznějších podobách.82 

Na základě všeho výše uvedeného vládní analýza dochází k závěru, že „stávající 

předpisy jsou dostatečně flexibilní a mohou být proto analogicky aplikovány v oblasti AI. 

Tento stav je však například v oblasti odpovědnosti za újmu s ohledem na rostoucí 

provázanost systémů a jejich komplexitu neudržitelný a bude nutné najít nové řešení. To 

ovšem bude závislé na celoevropském řešení odpovědnosti za újmu, které se v současné 

                                                 
79 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. VI: Závazkové právo: Zvláštní část (§ 2055-3014). 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 1515.  
80 tamtéž, s. 1515  
81 tamtéž, s. 1515 
82 srov. BURANYI, Stephen. Rise of the racist robots – how AI is learning all our worst impulses. The 

Guardian. 8.8.2017. [online]. [cit. 3.3.2020]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/aug/08/rise-of-the-racist-robots-how-ai-is-learning-all-our-

worst-impulses 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/aug/08/rise-of-the-racist-robots-how-ai-is-learning-all-our-worst-impulses
https://www.theguardian.com/inequality/2017/aug/08/rise-of-the-racist-robots-how-ai-is-learning-all-our-worst-impulses
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době analyzuje a hledá. V současnosti pak do jisté míry panuje nejistota z důvodu 

nepředvídatelných výsledků při aplikaci stávajícího práva na nové problémy.“83 

Jak dále vysvětlím v této práci, mám za to, že tyto závěry shrnují velmi výstižně 

přístup k odpovědnosti umělé inteligence, neboť uznávají, že současná právní úprava 

může být do jisté míry dostatečná, nicméně již v současné době je nutné zažít připravovat 

legislativní práce zohledňující dynamický vývoj umělé inteligence a její autonomie. 

 

2.4. Shrnutí 

V rámci této kapitoly jsem se snažil představit různá pojetí a přístupy k umělé 

inteligenci v rámci vybraných právních úprav světových právních řádu, dále zejména 

v pojetí Evropské unie a rovněž i v přístupu České republiky. Přestože s uvedenými 

světovými právními řády nemá právní kultura České republiky mnoho společného, 

domnívám se, že je vhodné tyto právní řády a jejich přístup k umělé inteligenci zmínit. 

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je moderním až futuristickým fenoménem, může, 

dle mého názoru, nastat situace, kdy tradiční přístupy k právní úpravě právních institutů 

nemusí být v souvislosti s umělou inteligencí použitelné a z tohoto důvodu je, dle mého 

názoru, vhodné hledat inspiraci nejenom v rámci vlastní právní kultury, ale v rámci 

různých světových právních řádů. Domnívám se, že tento přístup je vhodný i s ohledem 

na povahu fenoménu umělé inteligence, a i s ohledem na stupeň vývoje lidstva jako celku, 

neboť svět se stává stále více provázaným a vzhledem k tomu, jaký bude mít s největší 

pravděpodobností fenomén umělé inteligence dopad na lidstvo jako celek, není dle mého 

názoru na škodu, pokusit se v rámci právní úpravy umělé inteligence hledat co největší 

shodu napříč jednotlivými národními státy.  

O to více bychom si, dle mého názoru, měli všímat přístupu Evropské unie, a to 

samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme jejím členem a volba přístupu Evropské unie 

k umělé inteligence bezpochyby ovlivní i přístup České republiky. Jak jsem uvedl výše, 

Evropská unie je v podstatě lídrem ze všech zmíněných přístupů, neboť se pokouší jenom 

o definici umělé inteligence jako takové, ale, dle mého názoru, se zodpovědně snaží 

identifikovat rizika a případné problémy, které mohou nastat s vývojem umělé 

inteligence. Mám za to, že obezřetný přístup, který je z koncepcí a doporučení orgánů 

                                                 
83 Vláda ČR. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. op. cit. 

sub 74, s. 57 
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Evropské unie patrný, je v souvislosti s umělou inteligenci na místě, neboť v tuto chvíli 

asi nikdo není schopen odhadnout dynamiku vývoje tohoto fenoménu.  

Rovněž i vláda České republiky si uvědomuje rizika a problémy spojené 

s rozvojem a rozšířením umělé inteligence a snaží se je určitým způsobem formulovat. 

Zmíněný dokument, který vznikl v rámci Ústavu státu a práva Akademie věd České 

republiky, poměrně vyčerpávajícím způsobem analyzuje problematiku rozvoje umělé 

inteligence zejména v etickém a právním kontextu. Tato analýza je, dle mého názoru, 

velmi zdařilá, neboť se snaží přistupovat k umělé inteligenci z mnoha úhlů pohledu 

a úkoly do budoucna, zejména pro zákonodárce formuluje velmi jednoznačně. Otázkou 

zůstává, jakým způsobem se k těmto doporučením zákonodárci postaví. 

  



 

31 

 

 

3. Pojem a východiska odpovědnosti v právním řádu České republiky 

V následující části bych se chtěl, a to již s ohledem na název této práce, věnovat 

vymezení odpovědnosti a jejích východisek v českém právním řádu. Pojem odpovědnosti 

nebyl v rámci české jurisprudence doposud jednoznačně definován, přičemž tento stav 

nenastal z důvodu nedostatku snah, ale z důvodu historického vývoje, zejména pak 

v období 1. poloviny 20. století. Domnívám se, že pro potřeby této práce není nutné pojem 

odpovědnosti vymezit vyčerpávajícím způsobem, a to i s ohledem na skutečnost, že 

v rámci odborné veřejnosti se objevují i názory, zda je vůbec nutné tento pojem definovat. 

Dokonce i zákonodárce se v důvodové zprávě vymezuje vůči pojmu odpovědnost tak, že 

se jej v rámci NOZ snaží využívat co nejméně.84  

S ohledem na tyto skutečnosti jsem se rozhodl pojem odpovědnosti vymezit 

prostřednictvím nejdominantnějších koncepci odpovědnosti v rámci české jurisprudence 

a tím stanovit obsahový rámec tohoto pojmu. Rovněž se budu věnovat některým 

základním druhům odpovědnosti. Jsem si samozřejmě vědom, že tím dojde ke značnému 

zjednodušení pojmu odpovědnosti, nicméně s ohledem na praktický rozměr této práce se 

domnívám, že takové vymezení odpovědnosti bude pro potřeby této práce dostatečné. 

Úvodem této části bych navíc zmínil, že pojem odpovědnost v rámci této práci je 

využíván jako zkrácená verze pro pojem „občanskoprávní odpovědnost“. 

Občanskoprávní odpovědnost je jedním z druhů soukromoprávní odpovědnosti, kam ji 

lze zařadit zejména společně s obchodněprávní odpovědností a pracovněprávní 

odpovědností. Vedle soukromoprávní odpovědnosti rozeznává právní věda ještě 

odpovědnost veřejnoprávní, přičemž tuto lze rozdělit zejména na oblasti trestní, 

správněprávní a ústavní. V této práci se dále budu věnovat odpovědnosti občanskoprávní, 

přičemž bude-li zmíněna některá z dalších výše uvedených druhů odpovědností, výslovně 

tuto skutečnost zmíním.  

V rámci této práce se pak dále věnuji konkrétně deliktní odpovědnosti, která je, 

dle mého názoru, v současnosti nejdiskutovanější problematikou v souvislosti 

s odpovědností umělé inteligence, neboť již v současnosti dochází k událostem, při nichž 

vznikají škody z důvodu střetu umělé inteligence se člověkem, případně se zvířaty, či 

                                                 
84 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze). [online]. 

[cit. 27.8.2019]. s. 578. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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věcmi, ale dochází i k situacím, kdy umělá inteligence způsobí škodu jiné umělé 

inteligence.85  

 

3.1. Sankční a preventivní koncepce občanskoprávní odpovědnosti 

Jak jsem již naznačil výše, ve 2. polovině 20. století se doktrína zabývala nejenom 

hledáním jednoznačné definice pojmu odpovědnost, k jehož rozvolnění, resp. 

mnohoznačnosti došlo v důsledku nedůsledných překladů a nerespektování nuancí 

jednotlivých pojmů v ABGB,86 ale doktrinální snahy o vymezení tohoto pojmu s sebou 

zároveň přinesly i debatu nad přístupem právní vědy k odpovědnosti jako takové, přičemž 

z této debaty následně vzešly dvě dominantní koncepce odpovědnosti. 

 

3.1.1. Sankční koncepce občanskoprávní odpovědnosti 

V souvislosti s přijetím zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku postupem 

času v českém právním řádu až do roku 2013 dominuje sankční koncepce občanskoprávní 

odpovědnosti. Tento přístup vychází zejména z práce Lubyho, dle kterého 

„občianskoprávna zodpovednosť a občianskoprávna sankcia je to isté a totožné 

s povinnosťou, ktorú možno nazývat zodpovednostnou alebo sankčnou povinnosťou“87. 

Sankční koncepce je dále podrobněji rozpracována v dílech Knappové,88 na jejíž názory 

dále navazuje například Macur,89 případně Švestka, který k pojmu odpovědnosti uvádí, 

že „nepříznivý právní následek předvídaný sankční složkou příslušné občanskoprávní 

normy lze obecně nazvat odpovědností podle hmotného občanského práva 

(občanskoprávní odpovědností) neboli také sankcí ve smyslu hmotného občanského práva 

(občanskoprávní sankcí).“90  

                                                 
85 Již v dnešní době se lze setkat se situacemi, kdy se inteligentní stroje dostávájí do situací, kdy jeden 

takový stroj způsobí škodu druhém, např. když autonomní vozidlo bez řidiče srazí robota.  

(CUTHBERTSON, Anthony. Self-driving Tesla "kills" robot in Las Vegas crash, raising suspicions about 

russian firm. The Independent. 9.1.2019. [online]. [cit. 13.1.2019]. Dostupné z: 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/tesla-robot-crash-self-driving-car-

promobot-putin-ces-2019-las-vegas-elon-musk-a8718866.html) 
86 JANEČEK, Václav. Kritika právní odpovědnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-

812-4. s. 66 
87 LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1958, 1. sv., s. 43  
88 KNAPPOVÁ Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: Academia, 1968. s. 274 
89  PRAŽÁK, Pavel. Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu 

a praxi. 2013. č.1. s. 83-94.  
90 ŠVESTKA, Jiří. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha: Academia, 1966. s. 37  

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/tesla-robot-crash-self-driving-car-promobot-putin-ces-2019-las-vegas-elon-musk-a8718866.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/tesla-robot-crash-self-driving-car-promobot-putin-ces-2019-las-vegas-elon-musk-a8718866.html
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Podstatou sankční koncepce občanskoprávní odpovědnosti tedy je, že místo 

primární subjektivní povinnosti v rámci závazku nastupuje nová – sekundární – 

povinnost, která původní subjektivní povinnost nahrazuje a zároveň směřuje k tomu, aby 

došlo (v rámci možností) k obnovení, případně zhojení původního právního vztahu, který 

byl jedním ze subjektů tohoto právního vztahu narušen. Domnívám se, že sankce v tomto 

případě plní nejenom reparační funkci, ale zároveň i funkci preventivní, v tom smyslu, že 

sankce, respektive její hrozba, má působit výchovně vůči ostatním, kteří by právní vztah 

mohli stejným nebo obdobným způsobem narušit, případně působí i vůči samotnému 

rušiteli, kterého má odradit od dalšího zásahu do práv oprávněného. 

Přestože sankční koncepce občanskoprávní odpovědnosti neplní ve většině 

případů represivní funkci, lze však i v občanském zákoníku najít ustanovení, která toto 

pravidlo do jisté míry porušují.91 

 

3.1.2. Preventivní koncepce občanskoprávní odpovědnosti 

Vedle výše uvedené sankční koncepce občanskoprávní odpovědnosti se v rámci 

československé právní vědy objevuje i další přístup. Jedná se o preventivní koncepci 

deliktní odpovědnosti, který se vyznačuje trvalou hrozbu sankcí, někdy též nazývaná jako 

„koncepce aktivní odpovědnosti“. Tento přístup je v rámci doktríny výrazně menšinový 

a přiklání se k němu v podstatě výhradně Knapp.92 Proti Knappově pojetí občanskoprávní 

odpovědnosti se kriticky vymezuje spousta autorů, za všechny lze uvést výše zmíněnou 

Knappovou. Knappová ve svém díle jako kritiku preventivního pojetí občanskoprávní 

odpovědnosti uvádí námitky, přičemž jednou z nich je, že v případě, že by přístup této 

koncepce byl přijat, „každý by se dostával s každým do právního vztahu, jehož obsahem 

by bylo právo a povinnost nepůsobit škodu.“93 

V opozici vůči Knappové stojí jeden z dalších zastánců preventivní koncepce, 

kterým je jíž zmíněný Macur, který rozlišuje více kvalitativních úrovní, ve kterých určitá 

                                                 
91 Např. ustanovení § 2957 nebo 2969 odst. 1 OZ. Dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku je tento 

institut do jisté míry obdobou institutu tzv. punative damages. Dále důvodová zpráva uvádí, že vzhledem 

k tomu, že tento institut upravuje případy, kdy poškozenému byla škoda způsobena ze svévole či 

škodolibosti, a to na věci, která měla pro poškozeného zvláštní význam, je na místě, aby taková náhrada 

plnila kromě již zmíněných funkcí reparačních a satisfakčních, rovněž i funkci represivní. (viz důvodová 

zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze). [online]. [cit. 27. 8. 2019], s. 

578. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf) 
92 viz KNAPP, Viktor. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo, I., 1956, s. 66 –85 
93 KNAPPOVÁ Marta. op. cit. sub 88, s. 173. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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právní norma působí, přičemž v důsledku tohoto působení následně dochází k rozvíjení 

subjektivních práv a povinností, respektive k rozvíjení právních vazeb.  Tyto vazby 

Macur rozděluje na silnější a slabší, přičemž slabší vazby jsou charakteristické tím, že 

abstraktnímu množství jednání na jedné straně právního poměru odpovídá abstraktní 

nevyhnutelnost jednání na druhé straně právního vztahu. V silnějších právních vazbách 

pak, dle Macura, dochází ke konkretizaci subjektivních práv a tím následně vznikají 

právní vztahy. Na základě tohoto pojetí subjektivních práv pak Macur dochází k tomu, že 

sankce právní normy nemusí vždy působit pouze v rámci konkrétních právních vztahů, 

ale může působit i v rámci volnějších právních vazeb, tzn. že dle Macura tedy rovněž 

může hrozba sankce působit i před porušením konkrétní povinnosti.94 Macur své výše 

uvedené závěru shrnuje tak, že „intenzita působení právní normy v rámci právních vazeb 

není vždy stejná, ale závisí od stupně rozvíjení těchto vazeb. Jinak si uvědomuje povinnost 

zaplatit kupní cenu ten, kdo teprve zvažuje uzavření kupní smlouvy, a jinak ten, kdo již 

smlouvu uzavřel. (…) Jestliže však subjekt poruší mimo závazkovou povinnost, pak se 

před jejím porušením nutně musel dostat do situace, kdy se intenzita působení sankční 

normy podstatně zvýšila.“95 Tím tedy Macur dochází k tomu, že připuštění existence 

odpovědnosti již před vznikem právního vztahu není nutné omezovat pouze na smluvní 

vztahy, jak naznačuje Knappová. Macur tyto své závěry následně shrnuje tak, že 

„odpovědnost totiž v případě porušení povinnosti nenastupuje náhle a zcela nečekaně. 

Nutně jí předchází určité působení sankční normy.“96 Tento přístup k odpovědnosti jako 

latentní hrozby sankcí, která doprovází jakékoliv jednání lze ilustrovat na příkladu noční 

řidiče,97 ke kterému dále Macur uvádí, že „jistě nelze říci, že normy nepůsobí, nejsou-li 

porušovány.“98 

 

 

                                                 
94 PRAŽÁK, Pavel. op. cit. sub 89, s. 84 
95 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1980. Spisy 

Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. s. 74 
96 tamtéž s. 74. 
97 „Tuto teorii lze demonstrovat na příkladu nočního řidiče. V době, kdy před svým domem usedá za volant, 

působí na něj hrozba sankcí pro případ, že by svou jízdou způsobil škodu, velmi abstraktně a slabě. Jakmile 

ale před sebou uvidí na silnici neosvětleného cyklistu, rozpomalí a přizpůsobí svou jízdu tak, aby se mu co 

nejbezpečněji vyhnul. Tedy slovy Macura vzniká mezi naším řidičem a konkrétním cyklistou právní vazba, 

jejímž obsahem je povinnost cyklistovi nezpůsobit škodu. Právní odpovědnost je v takové právní vazbě 

latentně přítomna jako hrozba sankcí pro případ, že by řidič svou povinnost porušil a nešťastného cyklistu 

z kola srazil.“ (PRAŽÁK, Pavel. op. cit. sub 89, s. 84) 
98 MACUR, Josef. op cit. sub 95, s. 75. 
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3.1.3. Koncepce odpovědnosti v občanském zákoníku 

Důvodová zpráva k OZ, konkrétně k ustanovení § 24 OZ uvádí, že „osnova 

opouští pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 70. let 

minulého století českou právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech a spojuje 

nástup odpovědnosti s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak přiklání k pojetí 

odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské civilizace, podle nichž člověk odpovídá 

za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především za to, že se chová řádně, po 

právu a že splní své povinnosti. Vzhledem k tomu se v návrhu slovo „odpovědnost“ 

používá jen velmi zřídka, protože zákonný text vystačí ve většině případů s termínem 

povinnost. Odstraňuje se tak nedůslednost současných formulací platného občanského 

zákoníku, který termín „odpovědnost“ používá v různých významech a často 

i zbytečně.“99  

Touto proklamací se autoři nového občanského zákoníku vymezili vůči zákonu 

č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku. V prohlášení je podstatné, že se autoři vymezují 

dle svých slov zejména vůči „pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí“, která „opanovala 

od 70. let minulého století českou právní doktrínu po dlouhých diskusích 

v 50. a 60. letech“. 100 Toto prohlášení je, dle mého názoru, navzdory očekávání autorů 

zákona, značně nejednoznačné. Pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí je pojetím, které 

v rámci své preventivní koncepce prosazoval Knapp, nicméně, jak již bylo řečeno výše, 

tato koncepce rozhodně, nebyla tou, která by byla od 70. let dominantní teorií. Naopak 

byla převážně terčem kritiky. A jak uvádí Pražák, autoři zákona měli nejspíše na mysli 

formulaci „odpovědnost jako realizaci sankce“101 v souladu se závěry sankční koncepce. 

Nicméně na základě formulace autorů zákona a rovněž i na základě specifikace časového 

období a skutečnosti, že koncepce „opanovala“ českou právní doktrínu, mám za to, že 

se autoři novely zákona chystali opustit právě sankční koncepci odpovědnosti.  

Daleko větší nejistotu nicméně budí následná proklamace, dle které se autoři 

„naopak přiklání k pojetí odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské civilizace, 

podle nichž člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především 

                                                 
99 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze). [online]. 

[cit. 27.8.2019], s. 578, dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf  
100 tamtéž, s. 47 
101 PRAŽÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou 

koncepci?. Právní rozhledy. 2012, č. 3, s. 102 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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za to, že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti.“102 Na tomto místě svého 

prohlášení dávají autoři zákona ještě méně indicií k rozklíčování, ke které koncepci 

odpovědnosti se vlastně přiklánějí, než v předchozím případě, a o to těžší je, dle mého 

názoru, možné učinit jednoznačný závěr.  

Jak uvádí Pražák, přestože se autoři zákona žádným způsobem nevypořádali 

s námitkami, které proti Knappově teorii zejména v průběhu 2. poloviny 20. století měla 

značná část doktríny, lze se domnívat, že se zákonodárce přiklání právě k této teorii. 

Soudím tak zejména z prohlášení, že se autoři zákona přiklání k pojetí, dle kterého 

„člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především za to, že se 

chová řádně, po právu a za splnění povinnosti.“103 Toto pojetí je příznačné právě pro 

Knappovu preventivní koncepci, neboť ten již v 50. letech 20. století jako první 

prosazoval názor, že „kdo je povinen, odpovídá za to, že svou povinnost splní, nikoliv až 

ex post za to, že ji nesplnil.“104  

Knappova preventivní teorie se navíc příznačně doplňuje s důrazem novely 

občanského zákoníku na povinnost předcházení nedůvodným újmám s ohledem na 

okolnosti a zvyklosti soukromého života.105 Povinnost prevence „vychází z klasické 

zásady neminem laedere, její aplikace však nemá být obecnou normou určující chování, 

jak to bylo v minulosti dovozováno zejména judikaturou, ale spíše deklarací standardu 

chování v běžných vztazích.“106 Oproti dřívější úpravě SOZ v souvislosti s prevenční 

povinnosti dochází k určitému posunu, neboť již není vnímána „jako bezbřehá norma 

chování, ale jako vymezení základní zásady pro jednání právních subjektů“.107 

Rovněž v této souvislosti zmiňuji poznámku, kterou uvádí Tichý, a to, že si nelze 

nevšimnout narůstajícího významu prevence v deliktním právu, a to nejenom v českém 

právním řádu, ale například i v reformě deliktního práva v rakouském právu, v principech 

PETL či DCFR.108 Zároveň připouští, že původně se jedná spíše o přístup typický pro 

                                                 
102 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) op. cit. sub 99, 

s. 48 
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) op. cit. sub 99, 

s. 48  
104 PRAŽÁK, Pavel. op. cit. sub 101, s. 102 
105 viz § 2900 a násl. NOZ vychází z právní úpravy obecné odpovědnosti dle ustanovení § 415 SOZ. OZ 

však přichází se zpřesněním dikce tohoto ustanovení. 
106 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, Beckova edice právní 

instituty. ISBN 978-80-7400-625-8. s. 45 
107 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-630-3. s. 891 
108 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 14 
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common law, který se historicky v kontinentálním právu vyskytoval spíše ojediněle, např. 

ve francouzském právním řádu.109  

 

3.2. Pojem občanskoprávní odpovědnosti 

Jako obecné východisko lze uvést, že odpovědnost v nejširším smyslu tohoto 

slova může být právní povinnost, která je vymezena dvoufázově. Jak uvádí Pelikánová, 

deliktní odpovědností se rozumí „právní následek porušení primární povinnosti 

spočívající ve vzniku nové právní povinnosti“.110 Obdobným způsobem vymezuje pojem 

odpovědnosti Gerloch, dle kterého si lze pod tímto pojmem představit zvláštní formu 

právního vztahu, ve kterém dochází ke vzniku nové, sekundární právní povinnosti 

sankční povahy, neboť byla porušena určitá primární právní povinnost, jež byla předem 

stanovena. Obsahem tohoto pojmu pak jsou nepříznivé právní následky spjaté 

s porušením právní povinnosti a státního donucení, jež zajišťuje realizaci daných 

povinností, ať již formou pouhé hrozby nebo přímým donucením.111  

Tichý pak odpovědnost definuje v nejširším slova smyslu jako právní povinnost. 

Bez ohledu na skutečnost, zda tato sekundární povinnost vzniká porušením smlouvy či 

zákona, lze odpovědnost shrnout následovně. V první fázi – primární povinnost – 

znamená nutnost všech subjektů chovat se určitým způsobem, který je vymezen 

smlouvou nebo zákonem. V případě, že dojde k porušení, bez ohledu na skutečnost, zda 

došlo k porušení povinnosti dané zákonem či smlouvou, nastupuje druhá fáze – 

sekundární povinnost – jejímž cílem je určitým způsobem, s ohledem na porušení 

povinnosti, napravit následek porušení primární povinnosti.112  

S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že přestože se autoři občanského 

zákoníku svou proklamací a zároveň i textací NOZ snaží odklonit od socialistického 

pojetí práva, které ovládlo českou právní vědu v průběhu 2. poloviny 20. století, 

s ohledem na výše uvedené definice a na vývoj jurisprudence je nutné, dle mého názoru, 

v souvislosti s pojmem odpovědnosti vnímat i jeho dřívější pojetí, od kterého se nelze 

úplně distancovat. Než jurisprudence, stejně jako zákonodárce naplno přijme odklon od 

                                                 
109 tamtéž, s. 10 
110 PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového 

občanského zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, ISBN 978-80-7357-714-8. s. 32. 
111 GERLOCH, Aleš. Teorie Práva. Vyd. 6. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, ISBN 978-80-7380-

454-1. s. 162. 
112 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 7  



 

38 

 

 

dřívější právní úpravy a přístupu k odpovědnosti, domnívám, se, že lze pojem 

odpovědnost vnímat v celé jeho šíři. Tomuto přístupu navíc, dle mého názoru, svědčí 

i skutečnost, že výše uvedené přístupy se v podstatě nevylučují, ale de facto na sebe 

navazují, a dokonce se i částečně významově překrývají. Z těchto důvodů lze tedy pro 

potřeby této práce definovat jako povinnost předcházet vzniku škody a v případě, že 

v důsledku jednání či stavu, který je v rozporu s právem, pak škodu či újmu adekvátně 

nahradit. 

Takto široce vymezená odpovědnost může být následně specifikována, jak bylo 

naznačeno výše, dle různých kritérií. Jedná se například o základ odpovědnosti, jejímž 

porušením došlo ke vznik odpovědnosti tzn., že dle základu lze odpovědnost rozlišovat 

na smluvní a mimosmluvní, tzn. odpovědnost zákonnou.113  

Dále lze odpovědnost dělit například dle předmětu odpovědnosti, jehož porušením 

nastal škodlivý následek. Dělením odpovědnosti dle předmětu odpovědnosti dospěla 

právní věda ke kategoriím odpovědnosti za škodu, odpovědnost za vadné plnění či jiné 

plnění, odpovědnost za prodlení, apod.114  

 

3.3. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost 

Dále bych chtěl krátce shrnout hlavní druhy deliktní odpovědnosti. Hlavní rozdíl 

mezi smluvní a mimosmluvní odpovědností lze nalézt již v samotné textaci ustanovení 

§ 2910 a § 2913 OZ, které upravují tyto dva instituty. Hlavní rozdíl tkví zejména v tom, 

že pro vznik povinnosti škůdce nahradit škodu v důsledku porušení smlouvy se 

nevyžaduje zavinění. Dalším rozdílem je pak skutečnost, že rozsah, v jakém je škůdce 

povinen škodu nahradit, je podmíněn zejména možností způsobenou škodu předvídat.  

Pro úplnost na tomto místě uvádím poznámku, že vedle výše uvedených navíc OZ 

rozlišuje i porušení dobrých mravů dle ustanovení § 2909 OZ.115 Jak jsem již zmínil výše, 

smluvní odpovědnost ani odpovědnost za porušení dobrých mravů, není pro potřeby této 

                                                 
113 V této souvislosti se nabízí otázka, zda smluvní odpovědnost nespadá rovněž pod kategorií zákonné 

odpovědnost, neboť i smlouva musí být v souladu se zákonem. Nicméně, jak bude vysvětleno níže, tyto 

dva druhy odpovědnosti jsou záměrně odděleny, neboť při jejich uplatňování jsou aplikována určitá 

specifika. Zavedením dělení na odpovědnosti zákonné a smluvní dochází v OZ k odklonu oproti SOZ. 
114 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 7 
115 V tomto případě je škůdce povinen poškozenému nahradit škodu způsobenou úmyslným porušením 

dobrých mravů, s výjimkou případu, kdy škůdce vykonával své právo a v takové situaci je povinen škodu 

nahradit pouze v případě, že hlavním cílem jeho jednání bylo právě způsobení škody. 
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práce relevantní, a proto se dále budu zabývat v podstatě výhradně odpovědností 

mimosmluvní. 

V ustanovení § 2910 OZ jsou vymezeny dvě základní skutkové podstaty, které 

stanovují, že povinnost k náhradě škody vznikne tomu, kdo  

 

a) zaviněným právním jednáním poruší absolutní práva a právní statky někoho 

jiného (poškozeného), která lze vymezit (jak již bylo výše uvedeno) jako život, 

tělesnou integritu, zdraví, svobodu nebo vlastnictví, nebo 

 

b) zaviněným protiprávním jednáním poruší relativní práva a právní statky 

někoho jiného (poškozeného), která jsou chráněna zvláštním předpisem.116 

 

Inspiraci pro takové vymezení dvou základních skutkových podstat pro vznik povinnosti 

k náhradě škody způsobené porušeném zákonné povinnosti lze nalézt v ustanovení § 823 

německého BGB.   

Právní úprava OZ následně vymezuje jednotlivé základní skutkové podstaty,117 

dále definici škody,118 rozsah, v jakém má být způsobena škoda nahrazena119 a právní 

úprava OZ definuje i zavinění.120 Zákon nicméně nijak nedefinuje příčinnou souvislost, 

která je bezpochyby jednou ze základních předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu. 

Nicméně určitý návod na řešení příčinné souvislosti a rozhodnutí, zda v konkrétním 

případě bylo jednání, v příčinné souvislosti se škodlivým následkem, lze v souvisejících 

ustanoveních najít.121  

V úpravě občanského zákoníku dochází v souvislosti s jeho novelizací 

po roce 2014 k výrazném posunu v souvislosti se vznikem povinnosti k náhradě škody 

v důsledku porušení zákonné povinnosti. Posun nastal v tom smyslu, že na rozdíl od 

ustanovení § 420 odst. 3 SOZ, kdy zavinění bylo stanoveno jako exkulpační důvod, 

v právní úpravě ustanovení § 2910 OZ je zavinění jako podmínka vzniku povinnosti 

                                                 
116 KNAPPOVÁ, Marta op. cit. sub 88, s. 173 
117 viz § 2904, 2909 a 2910 OZ 
118 viz § 2894 OZ 
119 viz § 2951 a násl. OZ  
120 viz § 2911 OZ 
121 viz § 2915 OZ 
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nahradit škodu.122 Tímto občanský zákoník opouští nejenom dosavadní tradici danou 

právní úpravou SOZ, ale tyto kořeny sahaly navíc až do právní úpravy rakouského 

obecného občanského zákoníku. Jedná se tedy o poměrně zásadní diskurz v české právní 

úpravě.123 

Zvláštním případem skutkové podstaty, která je založena na principu objektivní 

odpovědnosti, je vznik újmy porušením smlouvy,124 která je dále modifikovaná 

liberačními důvody.125 Občanský zákoník se tímto pojetím smluvní odpovědnosti 

dopouští odklonu od konstrukce příbuzných zahraničních právních úprav, zejména pak 

právní úpravy rakouského, německého, švýcarského a nizozemského právního řádu, které 

v souvislosti s porušením smlouvy upravují subjektivní odpovědnost, resp. zavinění. 

Nicméně občanský zákoník v souvislosti s porušením smlouvy zavinění nevyžaduje. 

Inspiraci pro tento přístup lze hledat například v pravidlech Vídeňské úmluvy 

o mezinárodní kupní smlouvě, Principy mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT 

a dále Principy evropského smluvního práva a dále lze obdobnou úpravu nalézt 

i v common law.126 

 

3.4. Subjektivní a objektivní odpovědnost 

Dalším možným dělením odpovědnosti je dělení z hlediska existence 

protiprávního jednání a zavinění jako faktorů přičítání. Dle těchto skutečností následně 

rozlišujeme odpovědnost subjektivní, tzn. odpovědnost za jednání a odpovědnost 

objektivní, tzn. odpovědnost za výsledek. V případě subjektivní odpovědnosti je nutné, 

aby protiprávní jednání směřující ke škodlivému následku bylo zaviněné. Zavinění je 

v takovém případě vnímáno jako vada jednání daného subjektu. V souvislosti s touto 

vadou vůle se následně zkoumá, jakým způsobem a do jaké míry se subjekt dopustil 

odklonu od zákonem vyžadované míry řádné péče či prevence. Tuto míru OZ definuje 

                                                 
122 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze), op. cit. sub 99 

s. 568 
123 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 927 
124 viz § 2913 OZ 
125 TICHÝ, Luboš. Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o. z. (plaidoyer za 

předvídatelnost škody). Bulletin advokacie. 2018, č. 3, s. 20-26 
126 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1566 
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jako jednání, jaké lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně 

očekávat.127 V případě objektivní odpovědnosti zavinění nehraje roli.128 

Rozdíl mezi oběma druhy odpovědnosti lze výstižně shrnout následovně, a to, že 

„u odpovědnosti subjektivní platí: neodpovídá, pokud nezavinil či ledaže zavinil, 

a v případě odpovědnosti objektivní platí: odpovídá, ledaže existují okolnosti ležící mimo 

odpovědnostní vztah a nezávisle na škůdci, které škůdci zabránily v pozitivním jednání 

nebo dokonce škodu vyvolaly či přímo způsobily.“129  

 

3.4.1. Objektivní odpovědnost 

Objektivní odpovědnost vychází z předpokladu, že za případné nebezpečí, které 

může vzniknout v důsledku určité činnosti, kdy tato činnost je zdrojem případného 

nebezpečí, by měla odpovídat osoba, která kontroluje zdroj tohoto vzniku rizika, a to bez 

ohledu na zavinění. Tato východiska lze historicky nalézt dokonce už ve starém Římě, 

kde se uplatňovalo pravidlo cuius est commodum, eius est periculum130 a na větším 

významu následně získal souvislosti s průmyslovou revolucí v polovině 19. století.131 

Institut objektivní odpovědnosti tedy chrání třetí osoby před nebezpečným provozem 

v tom smyslu, že v případě poškození tyto třetí osoby nemusí prokazovat existenci 

zavinění a někdy dokonce ani protiprávnost jednání. Objektivní odpovědnost totiž stojí 

na předpokladu, že „nikdo nesmí využívat nebezpečí na náklady třetích osob.132 

Základním přístupem k objektivní odpovědnosti je tedy představa, že škodu je třeba 

přičítat tomu, jehož zájmům slouží povolený zdroj nebezpečí.133  

Základ objektivní odpovědnosti v občanském zákoníku je položen v ustanovení 

§ 2895 OZ tak, že „škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění 

v případech stanovených zvlášť zákonem“. Tato úvodní klauzule objektivní odpovědnosti 

je následně doplněna konkrétními skutkovými podstatami, a to enumerativním 

principem.134 „Obecná úprava, zejména obecná odpovědnostní klauzule se týká 

                                                 
127 viz § 2912 odst. 1 OZ 
128 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 52 
129 TICHÝ, Luboš. K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze 

odpovědnosti advokáta za škodu. Bulletin advokacie. 2013, č. 1-2, s. 17-22 
130 Prospěch má mít ten, kdo nese riziko. 
131 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1500 - 1502 
132 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 54 
133 tamtéž, s. 60 
134 tamtéž  
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subjektivní odpovědnosti, objektivní odpovědnost je převážně uzákoněna jako určitá 

výjimka či její doplněk.“135 

 

3.4.2. Subjektivní odpovědnost 

Původ subjektivní odpovědnosti lze rovněž hledat v římském deliktním právu, 

a to konkrétně v zákoně lex Aquilia, který obsahoval pravidlo „damnum iniuria datum“, 

které je vykládáno tak, že poškození muselo nastat prostřednictvím zaviněného jednání, 

přičemž zavinění zahrnovalo úmysl a nedbalost.136 Subjektivní odpovědnost tedy vychází 

z poměrně logického schématu, které lze popsat tak, že zaviněné protiprávní jednání 

určitého subjektu způsobí újmu, a zároveň mezi jednání subjektu a způsobenou újmou 

existuje příčinná souvislost. Funkcí subjektivní odpovědnosti je pak dvojí, a to pozitivní 

funkce, která působí tak, že pro vznik subjektivní odpovědnosti je vyžadována jedna 

z forem zavinění, a negativní funkce, která působí tak, že škůdce nese odpovědnost až ve 

chvíli, kdy z jeho strany dojde k protiprávnímu zaviněnému jednání.137 V souvislosti se 

zaviněním je vhodné zmínit možnost exkulpace, tzn. „vyvinění“, zbavení se subjektivní 

odpovědnosti v případě, že subjekt prokáže, že, jak už bylo výše uvedeno, například 

jednal tak, jak by se dalo očekávat od osoby průměrných vlastností v soukromém 

styku.138 

 

3.5. Shrnutí 

V rámci této kapitoly jsem se pokusil vymezit, jakým způsobem je k pojmu 

odpovědnosti, zejména pak občanskoprávní odpovědnosti, přistupováno v rámci českého 

právního řádu. Toto vymezení je, dle mého názoru, nezbytné, a to z následujících důvodů. 

Domnívám se, že pro efektivní postup v rámci této práce je podstatné definovat základní 

pojmy, s nimiž budu následně pracovat ve vztahu k jejich praktickému využití, respektive 

jejich aplikací na konkrétní ustanovení občanského zákoníku. Výše uvedené vymezení 

pojmu umělé inteligence a odpovědnosti, zejména pak jejich obsahové vymezení, bylo 

tedy pro další postup v této práci klíčové.  

                                                 
135 tamtéž, s. 61 
136 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 53 
137 tamtéž 
138 viz § 2912 OZ 
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V rámci definice pojmu odpovědnosti jsem rovněž uvedl i nejdůležitější dělení 

odpovědnosti a jejich vztah. Zejména pak ve vztahu k odpovědnosti subjektivní a 

odpovědností jsem poukázal na jejich rozdíly.  V této souvislosti je však důležité 

zdůraznit, že „ačkoliv se subjektivní a objektivní odpovědnost navzájem liší, mnohdy jsou 

paralelně aplikovány na stejný příklad jako jakési dvě překrývající se množiny, ačkoliv 

podle většinového názoru objektivní odpovědnost je určitou výjimkou z odpovědnosti 

subjektivní. Proto by bylo příhodnější konstruovat objektivní odpovědnost jako 

komplementární k odpovědnosti subjektivní.“139 

  

                                                 
139 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 58 
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4. Obecné předpoklady odpovědnosti za škodu v českém právním řádu 

V následující části této rigorózní práce bych se chtěl věnovat umělé inteligenci ve 

vztahu k českému právnímu řádu. Přestože se i v souvislosti s českou legislativou hovoří 

o případných změnách v souvislosti s tímto fenoménem, žádné z nich zatím nepřekročily 

rovinu akademických debat a doporučení odborníků na tuto problematiku.140 

V souvislosti s případnými změnami právního řádu je, dle mého názoru, vhodné 

zdůraznit, že případné legislativní změny by neměly probíhat izolovaně v rámci českého 

právního řádu, ale naopak se domnívám, že je nezbytné, aby tyto změny, ale i budoucí 

výklad právních norem již v českém právním řádu existujících, reflektovaly změny 

a výklad práva Evropské unie, případně hledaly inspiraci i jinde v zahraničí. Takový 

přístup je, dle mého názoru, důležitý z toho důvodu, že žijeme ve světě, který již dnes je 

velmi propojený, a to na všech úrovních lidské činnosti a lze mít důvodně za to, že stupeň 

propojenosti bude v souvislosti se zdokonalováním a rozšiřováním (nejenom) umělé 

inteligence stále vyšší. V zájmu České republiky pak rozhodně není dobrovolně se 

vyčlenit z takto propojeného světa z toho důvodu, že by nereflektovala přístup 

k moderním technologiím na evropské a mezinárodní úrovni. 

V současné době, přestože se již setkáváme se značným rozšířením umělé 

inteligence v podobách, které byly již výše zmíněny, odborná veřejnost a zákonodárce se 

ještě neshodli na způsobu, jakým v budoucnu přistupovat k právní úpravě umělé 

inteligence v právním řádu. Z tohoto důvodu je nutné v případě vzniku újmy, která je 

způsobena umělou inteligencí vycházet z aktuální právní úpravy.  

Východiskem pro tento postup je zejména ustanovení § 10 OZ, který stanoví 

způsob užití předpisů občanského práva, např. v případech, kdy právní případ nelze 

rozhodnout na základě výslovného ustanovení, použije se dle ustanovení § 10 odst. 1 OZ 

ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu 

případu nejbližšího, tedy analogie legis.141 Rovněž v rámci východisek pro následující 

                                                 
140 viz Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice, Analýza právně-etických aspektů 

rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR online]. [cit. 26.5.2019], s. 7 Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf   
141 V krajních případech je pak možné postupovat dle ustnaovení § 10 odst. 2 OZ, který upravuje princip 

analogie iuris, tedy možnost využít v případě mezery v zákoně obecných principů, respektive obecně 

uznávaných zásad spravedlnosti. Takové zásady mohou být ve vztahu k občanskému zákoníku dvojího 

typu. První z nich jsou zásady dovozené zobecněním několika ustanovení občanského zákoníku, přičemž 

druhé z nich představují obecně uznané zásady práva. Tyto obecně uznané zásady práva potvrdil jako 

součást právního řádu mimo jiných ustavní soud v nálezu Pl. ÚS 33/97 (LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf
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část této práce je vhodné zdůraznit, že v současné právní úpravě je nutné, aby 

odpovědnost umělé inteligence byla vždy přičitatelná subjektu s právní osobností. 142  

Pro další postup v rámci této práce je rovněž důležité posoudit otázku, v jakých 

případech je vhodné použít subjektivní odpovědnost a ve kterých naopak použít režim 

objektivní odpovědnosti, respektive jak rozeznat, pod jaký druh odpovědnosti lze 

konkrétní ustanovení zákona podřadit. V této souvislosti je, dle mého názoru, vhodné 

zdůraznit, že v českém soukromém právu je subjektivní odpovědnost základním typem 

odpovědnosti.143 Tato skutečnost vyplývá i z historického vývoje odpovědnosti, kdy 

právě subjektivní odpovědnost, tzn. odpovědnost za zaviněné jednání, byla prvním typem 

odpovědnosti. Až následně došlo v souvislosti s průmyslovou revolucí k zavedení 

odpovědnosti objektivní, tzn. odpovědnosti za výsledek, přičemž konkrétní důvody pro 

zavedení objektivní odpovědnosti lze vymezit následovně.144  

Prvním důvodem byl nárůst nebezpečí v souvislosti s rozvojem průmyslu. Určité 

činnosti sice byly zákonem povolené, nicméně jejich výkon s sebou nesl značné riziko 

a potenciální hrozbu pro společnost. Objektivní odpovědnost pak byla odvozená právě ze 

skutečnosti, že provozovatel takové nebezpečné činnosti získává užitek na úkor ohrožení 

společnosti a z tohoto důvodu by měl nést odpovědnost za případnou škodu, bez ohledu 

na zavinění. Tento princip v sobě nese i tlak na provozovatele takové činnosti, aby 

vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby předcházel vzniku takových škod, neboť tato prevence 

škod je v jeho zájmu. 

Druhý důvod rovněž souvisí s ohrožením společnosti nebezpečnou činností 

a jedná se o důraz ochranu práv poškozeného. Subjektivní odpovědnost totiž předpokládá 

zaviněné jednání škůdce, přičemž důkazní břemeno leží na poškozeném. V případech 

vzniku škody v důsledku nebezpečného provozu by ve většině případů bylo nepřiměřené 

požadovat po poškozeném, aby prokázal zavinění škůdce při vzniku škody. Často by se 

totiž jednalo o škodu, která má původ v technicky komplexních skutečnostech, které by 

poškozený nebyl schopný identifikovat a v důsledku toho by neunesl důkazní břemeno.145 

                                                 
I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. 

s. 99.) 
142 srov. ust. § 15 OZ 
143 srov. ust. § 2895 OZ 
144 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 57 
145 tamtéž 
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Český zákonodárce při rozhodnutí, na které případy vztáhnout subjektivní 

odpovědnost a na které odpovědnost objektivní, postupoval následovně. V občanském 

zákoníku zákonodárce vymezil obecnou skutkovou podstatu subjektivní odpovědnosti 

a dále několik speciálních skutkových podstat objektivní odpovědnosti.146 V případě 

objektivní odpovědnosti pak zákonodárce stanovil zvláštní skutkové podstaty 

enumerativním způsobem,147 i když některé takové zvláštní skutkové podstaty jsou 

vymezeny poměrně široce.148  

Subjektivní odpovědnost v rámci konkrétní skutkové podstaty signalizuje slovo 

„zavinění“ a jeho odvozené formy, případně slova vztahující se k subjektivní stránce 

porušení povinnosti jako např. „vědomě“ a dále slova signalizující protiprávnost 

v případě porušení povinnosti, neboť protiprávnost ve vztahu k porušení povinnosti je 

relevantní pouze v souvislosti se subjektivní odpovědností. Naopak objektivní 

odpovědnost může signalizovat výskyt liberačních důvodů, kterými se škůdce může 

„vyvinit“.149 

Dle mého názoru je rovněž nutné zmínit ustanovení § 2895 OZ, dle kterého je 

škůdce povinen nahradit škodu bez ohledu na zavinění v případech zvlášť stanovených 

zákonem. Dle tohoto ustanovení by se nabízel takový výklad, že by nemělo docházet 

k rozšíření skutkových podstat objektivní odpovědnosti nad rámec těch, které v podstatě 

na první pohled spadají pod režim objektivní odpovědnosti. Nicméně s přihlédnutím 

k povaze, smyslu a historickému vývoji určitých ustanovení je možné dovodit i u dalších 

ustanovení,150 že spadají právě pod režim objektivní odpovědnosti.151 

 

4.1. Odpovědnost v českém soukromém právu 

Než přistoupím k posouzení jednotlivých skutkových podstat, chtěl bych se 

nejprve věnovat ustanovením obecným ve vztahu k závazkům z deliktů, a to konkrétně 

ustanovení § 2910 a násl. OZ. Záměrně přeskakuji ustanovení § 2909 OZ, neboť porušení 

dobrých mravů v souvislosti s jednáním umělé inteligence je, dle mého názoru, tak 

ojedinělý případ, že zatím není nutné věnovat mu jakoukoliv pozornost. Nic to však 

                                                 
146 viz § 2920 a násl. OZ 
147 viz § 2895 OZ 
148 viz § 2910 OZ 
149 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 312 
150 např. ust. § 2926, 2936, 2945 OZ 
151 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537  
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samozřejmě nemění na tom, že porušení dobrých mravů je jednou ze tří základních 

skutkových podstat deliktního práva, přičemž dalšími dvěma je zaviněný zásah 

do absolutních práv a dále zaviněné porušení ochranného účelu normy.152  

Funkcí deliktního práva a těchto skutkových podstat je pak zajistit předcházení 

vzniku újmy a zároveň pro případ, že by újmy vznikla, zajistit, aby došlo k obnovení 

původního či obdobného stavu před vznikem újmy.153  

Prevenční funkci deliktního práva pak lze vnímat jako snahu o „obecnější cíl 

kontroly chování lidí prostřednictvím vhodných pobídek a motivací k tomu, aby se 

redukovaly škodlivé aktivity, a naopak podporovaly aktivity, které vzniku újmy 

zabraňují.“154 

V případě vzniku újmy je pak nutné tuto újmu poškozenému nahradit. 

Kompenzační funkce deliktního práva nicméně nemůže být vnímána jako snaha 

dosáhnout stavu, kdy by mělo být každému z poškozených nahrazeno vše, o co přišel, ale 

spíše je vhodné na kompenzační funkci nahlížet jako na způsob, jak docílit spravedlivého 

vyrovnání újmy.155 Spravedlivé vyrovnání újmy je pak nutné posoudit ve vztahu 

k poškozenému, ale i ke škůdci. V této souvislosti je tedy nutné posoudit nejenom 

primární nárok poškozeného, který je zajištěn sankcí, ale i poměr a funkci této sankce ve 

vztahu k primárnímu nároku. Touto funkcí sankce může být někdy povinnost návratu do 

stavu před porušením primární povinnosti a někdy potrestání škůdce, resp. retribuce. 

Jestliže je však nárok poškozeného zajištěn několika sankcemi, je, dle mého názoru, nutné 

zdůraznit, že souběh takových sekundárních nároků je vyloučen.156 

Předpoklady pro vznik povinnosti nahradit újmu jsou následující 

 

a) protiprávnost, 

b) vznik újmy, a  

c) příčinná souvislosti,157  

 

                                                 
152 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537 
153 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537 a TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 10 
154 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537 
155 tamtéž 
156 JANEČEK, Václav. op. cit. sub. 86, s. 177 
157 tamtéž, s. 176 
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přičemž toto pojetí vzniku povinnosti nahradit újmu je v českém právním řádu již 

tradiční, zákonodárce v tomto navazuje na právní úpravu SOZ a tato čerpala svá 

východiska v právních úpravách německého BGB a dále pak právní úpravě rakouské či 

švýcarské.158 

Těmto jednotlivým atributům nezbytným pro vznik povinnosti nahradit újmu 

bych se chtěl v jejich základních rysech věnovat níže. 

 

4.1.1.  Protiprávnost 

Jak uvádí Elischer, protiprávnost „vyžaduje, aby k ní přistoupily další skutečnosti, 

jako je vznik újmy, příčinná souvislost, případně zavinění“159, a to z toho důvodu, že 

„existují jednání, která – i když je kvalifikujeme jako protiprávní – nevedou ke vzniku 

povinnosti k náhradě újmy, neboť žádná újma nevznikla.“160 Dále pak dovozuje, že by si 

protiprávnost měla zachovat svůj objektivní charakter, který je způsobilý sloužit 

k určitému vyvažování, kdy na straně jedné je ochrana práv poškozeného a na straně 

druhé pak oprávněné zájmy škůdce.161  

K obdobnému pojetí se přiklání i Tichý, dle kterého „samotné nerespektování 

abstraktních norem chování sloužících k ochraně třetích osob však zpravidla ke stanovení 

protiprávnosti ve smyslu předpokladu subjektivní odpovědnosti nepostačuje.“162 

S tímto pojetím objektivní protiprávnosti se shoduje i Hulmák, který uvádí, že 

„prvek protiprávnosti je nezbytným předpokladem pro vznik povinnosti nahradit škodu 

a rovněž vzniku povinnosti zadostiučinění při nemajetkové újmě“ a že se „jedná 

o objektivní prvek: určité jednání je protiprávní, pokud se příčí zákonnému zákazu nebo 

příkazu, který chrání dotčený právní statek.“163 Hulmák dále dovozuje absolutní 

charakter protiprávnosti, tedy že určité jednání je nutné hodnotit jako protiprávní nebo 

jako jednání, které je v souladu se zákonem, ale není možné jej v různých situacích 

hodnotit různým způsobem.  

                                                 
158 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 43 
159 ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu?. Časopis pro právní vědu 

a praxi. 2016, č. 4, s. 505  
160 tamtéž s. 508 
161 tamtéž s. 509 
162 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 152  
163 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1543 
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V souvislosti s protiprávností je, dle mého názoru, vhodné výslovně uvést, že 

přestože dikce ustanovení § 2910 OZ výslovně mluví o porušení povinnosti stanovené 

zákonem, nemusí se vždy jednat o povinnost upravenou v zákoně. Takto vymezenou 

protiprávnost je nutné vykládat v souladu s ustanovením článku 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, který uvádí, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na 

základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ 

S použitím tohoto ustanovení Listiny základních práv a svobod lze pak dovodit, že 

porušení zákona zde funguje jako legislativní zkratka, přičemž zákonodárce tím 

bezpochyby mínil i porušení podzákonných norem, neboť tyto musí vždy stanovovat 

pravidla secundum et intra legem. Rovněž je vhodné zmínit, že protiprávního jednání se 

škůdce dopustí i porušením povinnosti stanovené v přímo závazných předpisech 

Evropské unie.164 K tomuto přístupu se přiklání i Ústavní soud, který dovozuje, že 

podzákonné předpisy musí sledovat smysl a účel zákonných ustanovení či zákonných 

zmocnění k provedení zákona prostřednictvím podzákonných předpisů.165 

 

4.1.2. Újma 

Ustanovení § 2910 OZ se vztahuje k porušení zákonné povinnosti a velmi obecně 

vyjadřuje povinnosti „nahradit poškozenému, co tím způsobil“, čímž se však toto 

ustanovení v rámci vymezení újmy vyčerpává. Povinnost nahradit újmu je podrobněji 

upravena v ustanovení § 2894 OZ. Občanský zákoník po své rekodifikaci nepoužívá 

pojem „škoda“ při porušení povinnosti, ale poměrně důsledně využívá pojem „újma“, 

který je pojmem nadřazeným pro majetkovou i nemajetkovou újmu, přičemž pojem škoda 

je v pojetí OZ využíván pro majetkovou škodu. Tam, kde zákoník užívá termín újma 

(např. § 22, 43 apod.), rozumí jím újmu v širším slova smyslu, tedy újmu majetkovou 

i nemajetkovou.166 Občanský zákoník výslovně neupravuje, co všechno pojem újma 

zahrnuje, nicméně takové pojetí není ani v rámci jiných právních řádů obvyklé.167  

Újmu lze v obecné rovině vymezit jako jakoukoliv ztrátu, kterou poškozený utrpí 

ve své sféře, nicméně ne každá újma je právně relevantní.168 Lze tedy dovodit, že za újmu 

lze v soukromém právu považovat takovou ztrátu, kterou poškozený utrpěl na zákonem 

                                                 
164 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s 1543,  
165 srov. nález Ústavní soud, Pl. ÚS 45/2000, ze dne 14. 2. 2001 
166 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1496. 
167 výjimku v tomto smyslu činí například rakouský ABGB a dále například PETL 
168 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 121  
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chráněném statku, tzn., že takovou újmu právo uznává jako hodnou nápravy.169 S tím 

souvisí zejména skutečnost, že podmínkou vzniku relevantní újmy, respektive povinnosti 

k její náhradě, je porušení vynutitelného práva (nároku) poškozeného. Z toho důvodu 

není možné požadovat náhradu tvz. čisté ekonomické újmy.170 

Z ustanovení § 2894 odst. 1 OZ lze pak dovodit, že v případě, že újma vznikla 

někomu jinému než samotnému škůdci, vzniká v důsledku tohoto povinnost škůdce 

k náhradě škody, a to vždy. Povinnost škůdce nahradit nemajetkovou újmu pak vzniká 

pouze v případě, jsou-li splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 2894 odst. 2 OZ, 

tzn., stanoví-li tak zvlášť zákon.171 

 

4.1.3. Příčinná souvislost 

V souvislosti s příčinnou souvislostí je, dle mého názoru, podstatné zmínit, že 

příčinnou souvislost nelze zaměňovat se zaviněním. Příčinná souvislost je objektivním 

předpokladem pro vznik povinnosti nahradit újmu, zatímco zavinění je subjektivním 

předpokladem.172 Zkoumání, zda na straně škůdce existuje zavinění, případně zkoumání 

míry zavinění, přichází v úvahu až v situaci, kdy je v konkrétním případě dovozena 

příčinná souvislost mezi jednáním a opomenutím škůdce a vznikem škody.173  

V souvislosti s příčinnou souvislostí existuje několik teorií, resp. přístupů. Dva 

nejzásadnější rozdíly v přístupu k posouzení příčinné souvislosti jsou faktická a právní 

kauzalita.  

 

4.1.3.1. Faktická kauzalita 

Faktická kauzalita vychází z přirozeného běhu věcí ve vnějším světě, tzn., že 

jeden jev je příčinnou jiného jevu. „Kauzalitu je proto potřeba chápat jako hodnotově 

                                                 
169 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1497 
170 JANEČEK, Václav. op. cit. sub. 86, s. 176 
171 Toto pravidlo může na první pohled působit poněkud tvrdě a motivaci zákonodárce k takovému pojetí 

lze hledat zejména ve snaze předejít časté nutnosti posuzovat objektivně neměřitelnou nemajetkovou újmu. 

Tato tvrdost je pak vyvžována poměrně širokým výčtem případů, ve kterých je možné odčinit 

i nemajetkovou újmu. Např. ust. § 2956, 2969 odst. 2, 2971, 2543 a další OZ. (viz HULMÁK, Milan a kol. 

op. cit. sub 79, s. 1496.) 
172 NOVÁK, David. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní 

úpravě. Bulletin advokacie. 2019, č. 10, s. 41-45 
173 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1550  
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prostý pojem empirického vnímání světa vypovídající o zákonité posloupnosti reálných 

událostí“.174 

V prostředí českého právního řádu se nejčastěji ve vztahu ke zkoumání faktické 

příčinné souvislosti vyskytuje tzv. teorie podmínky.175 Tato teorie je stanovena 

v Principech evropského deliktního práva, dle kterých „jednání nebo opomenutí (dále jen 

jednání) je příčinnou škody poškozeného, jestliže při neexistenci takového jednání škoda 

nevznikla.“176 V této souvislosti tedy platí, že „každá jednotlivá podmínka určité události 

je pro ni kauzální. Nezáleží na tom, o jakou podmínku se jedná – nechá-li např. A ležet 

svůj revolver nezajištěný na stole, B jej ukradne a předá jej C s tím, aby zastřelil D, pak 

u všech tří osob (A, B i C) nalezneme podmínku zapříčiňující smrt osoby D. Kauzální je 

jakákoli skutečnost, kterou nemůžeme pominout bez toho, aby odpadl následek.“177 

Zastáncem teorie podmínky je například i Ústavní soud, který ve svém nálezu 

dovozuje, že „východiskem zjištění právně relevantní příčinné souvislosti je zásadně 

prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli hovořit 

o takovém kauzálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby skutečnost, která má 

být příčinou, byla nutnou podmínkou (conditio sine qua non) toho, že se následek 

uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase a v daném 

místě. Pro výsledek je příčinou taková událost, kterou si nelze odmyslet, aniž by nutně 

odpadl i sám výsledek.“178 Obdobný přístup lze nalézt i v judikatuře Nejvyššího soudu.179 

I v rámci doktríny „dovozujeme na základě principu conditio sine qua non kauzální nexus 

v případě, kdy je zřejmé, že nebylo-li by v řetězci určité události, zejména jednání nebo 

opomenutí škůdce, pak by škoda nevznikla.“180  

Na normativní úrovni lze najít zakotvení úpravy této teorie v již zmíněných 

Principech evropského deliktního práva vypracovaných Evropskou skupinou pro deliktní 

                                                 
174 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 126 
175 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 127 
176 čl. 3:101 PETL  
177 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537. 
178 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 
179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001 nebo škodu nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1583/2010 
180 NOVÁK, David. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní 

úpravě. Advokátní deník. 20.11.2019. [online]. [cit. 2.2.2020] Dostupné 

z: https://advokatnidenik.cz/2019/11/20/odraz-pricinne-souvislosti-dle-principu-evropskeho-deliktniho-

prava-v-ceske-pravni-uprave/ 

https://advokatnidenik.cz/2019/11/20/odraz-pricinne-souvislosti-dle-principu-evropskeho-deliktniho-prava-v-ceske-pravni-uprave/
https://advokatnidenik.cz/2019/11/20/odraz-pricinne-souvislosti-dle-principu-evropskeho-deliktniho-prava-v-ceske-pravni-uprave/
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právo (EGTL).  V těchto principech jsou upraveny i další varianty řešení konkurenčních, 

alternativních či potenciálních příčin, ale například i řešení neurčité dílčí kauzality.181 

Na okraj bych chtěl podotknout vztah kauzality k opomenutí, neboť ten při 

zkoumání kauzality nemusí být na první pohled zřejmý. V případě zkoumání kauzality 

u opomenutí je nutné si určité relevantní jednání domyslet. Naopak v případě porušení 

povinnosti jednáním je nutné si takové jednání v daném případě odmyslet. Při zkoumání 

opomenutí je tedy nutné si domyslet pojítko mezi opomenutím a vznikem újmy, které 

kdyby existovalo, ke vzniku újmy by nedošlo.182 Nejprve je tedy nutné zkoumat existenci 

povinnosti jednat a následně její porušení opomenutím.183 

Ve vztahu k faktické kauzalitě je pak, dle mého názoru, vhodné zmínit, že v těchto 

případech se lze velmi často setkat se situací, kdy škoda vznikla v důsledku společného 

jednání více škůdců, případně v důsledku několika událostí či jednání. Takové případy, 

jak uvádí Tichý, mnohé právní řády řeší pomocí solidární odpovědností těchto škůdců.184 

V těchto případech pak dochází k tomu, že zkoumání příčinné souvislosti jako conditio 

sine qua non naráží na své limity, neboť v takových případech je jisté, že škoda byla 

způsobena jednou ze škodných událostí, tedy jednáním jednoho ze škůdců, nicméně 

v daném případě není možné konkrétně stanovit, která ze dvou či více potenciálních 

příčin je tou jedinou reálnou příčinnou, a hlavně nutnou podmínkou. 

Této skutečnosti si byli vědomi i autoři PETL uvádějí i další možné situace 

v rámci posuzování příčinné souvislosti, které nemohou být posuzovány dle výše 

uvedeného, a to konkurenční příčiny,185 alternativní příčiny,186 potenciální příčiny,187 

neurčitá dílčí kauzalita188 (případně také hypotetická kauzalita189) a příčina ve sféře 

poškozeného.190 

V českém právním řádu byla zákonodárcem upravena pouze jediná možnost, a to 

tzv. alternativní kauzalita.191 Jedná se o situaci, kdy poškozený utrpěl škodu, jejímž 

                                                 
181 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 148 
182 tamtéž, s. 134 
183 tamtéž, s. 135 
184 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 136 
185 srov. čl. 3:102 PETL 
186 srov. čl. 3:103 PETL 
187 srov. čl. 3:104 PETL 
188 srov. čl. 3:105 PETL  
189 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 140 
190 srov. čl. 3.106 PETL 
191 srov. § 2915 odst. 1 OZ 
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původcem je více škůdců, přičemž není možné zjistit, který z těchto škůdců vlastním 

přičiněním škodu způsobil, a zároveň působení každého škůdce bylo způsobilé škodu 

způsobit a navíc je v daném případě zřejmé, že se tak mohlo stát s pravděpodobností, 

která se blíží až jistotě.192 Řešením takové situace je dle české právní úpravy solidární 

odpovědnost takových škůdců.193 Tato právní úprava směřuje zejména k usnadnění 

pozice poškozeného, který by v případě standardního dokazování před soudem nebyl 

schopen jednoznačně určit příčinnou souvislost mezi jednání konkrétního škůdce 

a vznikem škody, čímž by neustál své důkazní břemeno a jeho nárok by nemohl být 

uznán, i když v podstatě nespravedlivě. K překonání tohoto úskalí tedy slouží zmíněné 

ustanovení, neboť v takovém případě poškozenému stačí jednoznačně vymezit okruh 

osob, u nichž lze v podstatě s jistotou určit, že alespoň jedna z nich újmu skutečně 

způsobila. Tito škůdci se mezi sebou mohou následně regresně194 vypořádat.195 

V souvislosti s PETL bych se chtěl ještě krátce zmínit k jejich použitelnosti 

v rámci českého práva. Přestože PETL a právní úprava občanského zákoníku obsahuje 

určité odlišnosti,196 význam PETL je i v českém právním řádu nepochybný, a to zejména 

za situace, kdy český právní řád, až na výše zmíněnou výjimku, ponechává řešení otázky 

příčinné souvislosti na soudní praxi.197 Pomyslný kruh se pak uzavírá v tom smyslu, že 

právě soudní praxe čerpá v mnoha případech inspiraci právě z PETL.198 

 

4.1.3.2. Právní kauzalita 

Faktická kauzalita slouží zejména k tomu, aby bylo v konkrétním případě 

prokázáno, že konkrétní jev je příčinou jiného jevu. Na základě tohoto konstatování se 

faktická kauzalita řadí do oblasti skutkového zjišťování. Nicméně hodnocení jednotlivých 

jevů, jejich vzájemných vztahů a dále zjištění, mezi kterými jevy má být kauzalita 

posuzována, je otázkou právní.199 

                                                 
192 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 148 
193 viz § 2915 odst. 1 OZ 
194 srov. § 2916 OZ 
195 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1581 
196 Například v tom smyslu, že občanský zákoník se přiklání spíše k solidární odpovědnosti škůdců, zatímco 

PETL se spíše přiklání k principu proporcionality. 
197 NOVÁK, David. op. cit. sub 180 
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 4228/2007 nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018  
199 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.5.2010, sp. zn. 25 Cdo 358/2008 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, příčinnou souvislost je nutné zkoumat jako 

komplexní fenomén, přičemž při zkoumání je nutné postupovat dvoufázově. První fází je 

posouzení faktické příčinné souvislosti, tzn. zjištění, zda v konkrétním případě existuje 

jev či více jevů, které směřují ke škodlivému následku a zda existuje skutečná – faktická 

příčinná souvislosti mezi těmito jevy a vznikem újmy ve sféře poškozeného. 

Dalším krokem pak je posoudit, v jakém rozsahu se jednotlivé jevy podílely na 

škodlivém následku. Ne každý samostatný jev ve vnějším světě je možné považovat za 

samostatnou příčinu škodlivého následku. Takové posouzení by mohlo vést 

k nespravedlivým závěrům, respektive k závěrům, které by mohly být v rozporu se 

smyslem a účelem zákona. Zjednodušeně lze tedy říci, že právní kauzalita slouží ke 

zmírnění striktně logického přístupu faktické příčinné souvislosti, neboť právní kauzalita 

není založena výhradně na logickém přístupu, ale na hodnotovém úsudku. Od toho se 

rovněž odvíjí i zakotvení omezujících následku přičitatelnosti v rámci občanského 

zákoníku. Výslovně v něm lze nalézt pouze korektiv ochranného účelu normy 

stanoveného v ustanovení § 2910, věta druhá OZ. Zbylé nástroje a možnosti modifikace 

nejsou zákonodárcem explicitně stanoveny a z tohoto důvodu jsou dovozovány 

judikaturou a doktrínou. Těmito nástroji jsou například rozumná předvídatelnost, 

pravděpodobnost, bezprostřednost následné škody apod. Jedním z nich by mohl být 

i princip preventivních opatření, kdy například ten, kdo se snaží zabránit vzniku újmy 

poté, co došlo k nebezpečné situaci, neodpovídá za újmu, pokud i přes jeho snahu 

nastane.200 

V tomto případě je však, dle mého názoru, přístup zákonodárce správný, neboť 

vzhledem k tomu, že právní kauzalita má reflektovat specifika běžného života 

a v kombinaci s hodnotovým úsudkem v konkrétním případě má působit jako korekce 

případného nespravedlivého přístupu v daném případě, musel by zákonodárce 

kazuisticky předvídat jednotlivé případy. Domnívám se, že takový přístup by vedl až 

k absurdním závěrům a zároveň by, i přes případnou snahu zákonodárce, nebylo možné 

postihnout všechny jednotlivé případy a tyto mezery by musely být i v takovém případě 

vyplněny judikaturou či doktrínou.201 

                                                 
200 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 141 
201 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1554 -1555  
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 V českém právním prostředím je nejvyužívanější korektivem v rámci právní 

kauzality tzv. teorie adekvátní příčinné souvislosti.202 Tento nástroj vznikl v 19. století 

v německém právu a slouží zejména k tomu, aby došlo v rámci příčinné souvislosti 

k vyloučení takových jevů, které jsou z časového hlediska příliš vzdálené škodlivému 

následku (nástroj je označován jako adekvátnost kauzální vazby) a které jsou mimořádné 

a nepředvídatelné (tento nástroj je označován jako adekvátnost rozsahu následků). Tato 

pravidla, jak jsem již naznačoval, nejsou nikde explicitně stanovena. Vycházejí zejména 

ze závěrů doktríny a judikatury, jejich užívání se historicky stalo samozřejmostí, a to 

z následujících důvodů.  

V případě, že by bylo v rámci odpovědnosti striktně lpěno na faktické kauzalitě, 

docházelo by k situacím, kdy by i netypické újmy, který by vznikly v souvislosti s jevy, 

které jsou mimo oblast ovladatelnou lidskou vůli, byly následně přisuzovány v podstatě 

domnělému škůdci, přičemž takové situace by v důsledku byly pouze „hrou na slepou 

náhodu“.203 Toto pojetí historicky reflektuje i pojetí prevenční povinnosti, neboť není 

možné od každého očekávat, že by se snažil zamezit škodlivému následku, který by 

v podstatě nebylo možné ani očekávat.204 

 Pro základní představu o definici adekvátní příčinné souvislosti lze uvést 

vymezení Nejvyšším soudem, dle kterého „podle této teorie je příčinná souvislost dána 

tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností 

adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události.“205  

V rámci své rozhodovací praxe s touto problematikou zabýval i Ústavní soud, 

který dovozuje, že „pro odpovědnost za škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro 

jednajícího [škůdce] konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního 

pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný.“206 V tomto nálezu se Ústavní 

soud věnuje i další související problematice, a to z čeho vychází a jak má být nahlíženo 

na onu „adekvátnost“ v rámci tohoto pojetí příčinné souvislosti. Ústavní soud se přiklání 

k měřítku optimálního pozorovatele, který vychází z judikatury BGH, přičemž 

z rozhodovací praxe Ústavního soudu vychází definice „myšlená osoba, která zahrnuje 

                                                 
202 FIALA, Josef. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-395-9.  
203 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1555 
204 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1554 - 1555 
205 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009 
206 Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 
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veškerou zkušenost své doby“.207 V této souvislosti je vhodné zmínit, že se jedná 

o poměrné přísný přístup k adekvátní příčinné souvislosti, neboť optimální pozorovatel – 

škůdce – by v tomto pojetí měl mít veškeré znalosti a zkušenosti své doby, přičemž tyto 

znalosti a zkušenosti se poměřují objektivně podle toho, co bylo ve společnosti do dané 

doby poznáno.  

 Pro úplnost uvádím, že subjektivní přístup je prosazován v rámci rakouské 

judikatury, kde je dovozován měřítko „průměrného rozumného člověka, jehož znalosti 

jsou rozšířeny o znalosti škůdce“208, které uvádí například v rozhodnutí rakouského 

Nejvyššího soudu 1 Ob 35/80.209 V této souvislosti lze rovněž zmínit například 

rozhodovací praxi USA, kde v obdobném smyslu dochází ke srovnání s očekáváním 

průměrného zákazníka, resp. poškozeného.210 Oproti tomu pak stojí test porovnávající 

rizika a výhody spojené s určitým opatřením, výrobkem, apod.211 

Dle mého názoru je měřítko optimálního pozorovatele velmi přísné, vzhledem 

k tomu, že žádným způsobem nezohledňuje subjektivní znalosti a zkušenosti škůdce, 

který může škodu způsobit i mimo sféru svého obvyklého působení. Nicméně se 

domnívám, že tento přístup byl v judikatuře zvolen s ohledem na určitou „rovnost zbraní“ 

v případném sporu, kdy na poškozeném je, aby prokázal příčinnou souvislost, škůdci 

zároveň svědčí přístup adekvátní příčinné souvislosti, a v této situaci je tedy zároveň 

přiměřené, aby škůdce případně prokázal, že s přihlédnutím k veškeré zkušenosti své 

doby nemohl škodlivý následek očekávat. Dle mého názoru je vhodnější měřítko 

rakouské, tzn. očekávání průměrně rozumného člověka doplněné o znalosti škůdce. 

Přestože primárním zájmem je chránit poškozeného a nikoliv škůdce, nemělo by deliktní 

právo ani vůči škůdci postupovat příliš tvrdě. 

 

4.2. Shrnutí 

                                                 
207 tamtéž  
208 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537. 
209 tamtéž 
210 Tzv. consumer experience 
211 Tzv. risk – utility test viz GARZA, Andrew P. „Look Ma, No Hands!“: Wrinkles and Wrecks in the Age 

of Autonomous Vehicles. New England Law Review, Vol. 46, Issue 3, 2012, s. 590 nebo 

ZOHN, Jeffrey. R. When Robots Attack: How Should the Law Handle Self-Driving Cars That Cause 

Damages [notes] Notes University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy, Vol. 2015, Issue 2 (Fall 

2015), s. 461-486  
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V rámci této části jsem se věnoval vymezení obecných předpokladů vzniku 

odpovědnosti v českém právním řádu, přičemž v této souvislosti jsem definoval tyto 

jednotlivé předpoklady, a to obecně bez ohledu na konkrétní druh odpovědnosti. Zvláštní 

pozornost jsem pak věnoval vymezení příčinné souvislosti a nejzásadnějším způsobům 

jejího zkoumání. Příčinná souvislost je velmi komplexním předpokladem vzniku 

odpovědnosti a je tedy nutné klást na její zkoumání důraz, a to z následujících důvodů. 

Deliktní právo, jak již bylo řečeno, slouží zejména k ochraně poškozeného. To však samo 

o sobě neznamená, že by tak mělo činit na úkor škůdce. I v tomto vztahu musí existovat 

rovnováha a spravedlnost. Obzvlášť pak s přihlédnutím k tomu, že české soukromé právo 

v podstatě nezná institut punative damages typický pro common law. K udržení zmíněné 

rovnováhy pak slouží právní kauzalita, která zaručuje, že za způsobenou újmu odpovídá 

pouze ten, pro nějž není vznik škody vysoce nepravděpodobný. Jak jsem však zmínil 

výše, v souvislosti s přístupem judikatury k posuzování právní kauzality bych se přikláněl 

k více subjektivnímu pojetí ve vztahu ke škůdci, a to zejména ve vztahu k umělé 

inteligenci. Umělá inteligence jako vysoce komplexní fenomén pak bude klást značné 

nároky na (do určitého stupně autonomie) jejího uživatele – potenciálního škůdce, a to 

právě ve vztahu k jeho očekávání jako osoby, která by měla zahrnovat veškerou zkušenost 

své doby. 
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5. Odpovědnost umělé inteligence 

V rámci této části bych chtěl shrnout dosavadní poznatky a vztáhnout je 

k odpovědnosti umělé inteligence. V této souvislosti bych se chtěl vrátit zpět k úvodu této 

práce, kde jsem se snažil pro potřeby této práce vymezit jednotlivé typy umělé 

inteligence, přičemž jsem dospěl k závěru, že v současné době se lze setkat s umělou 

inteligencí typu II a lze se pouze domnívat, zda se technický vývoj posune ještě o stupeň 

výše k umělé inteligenci typu III.  

Pro úplnost na tomto místě připomínám, že umělá inteligence typu II je schopna 

učení a zpracovávání informací z vnějšího světa, nicméně není schopná samostatného 

rozvoje nad rámec předprogramované vize vnějšího světa. Přestože je schopná 

zpracovávat vnější podněty a na jejich základě se částečně dále vyvíjet, není nikdy 

schopná překročit předem dané hranice, které jí vymezil její tvůrce.   

Co se týče typu III umělé inteligence, tak ta je sama schopná tyto emoce prožívat, 

má vlastní zájmy, je schopná jednání, které je motivované určitým cílem a je schopná 

určité sociální interakce.  

Ve vztahu k předpokladům vzniku odpovědnosti jsem záměrně vynechal zavinění 

a věnoval jsem se pouze předpokladům odpovědnosti v obecném rovině, tzn. společným 

předpokladům objektivní a subjektivní odpovědnosti. V krátkosti bych se tedy v úvodu 

této části chtěl věnovat i zavinění.  

Zavinění je nezbytným předpokladem pro vznik povinnosti k náhradě újmy, 

nicméně pouze ve vztahu k subjektivní odpovědnosti.212 Stejně jako v SOZ, ani v nové 

právní úpravě občanského zákoníku zákonodárce nestanovil legální definici zavinění. 

Nicméně tradičně je zavinění doktrinálně vymezováno jako „psychický (vnitřní vztah) 

škůdce k vlastnímu jednání příčícímu se objektivnímu právu a ke škodě jakožto 

protiprávnímu výsledku tohoto jednání.“213 V souvislosti se zaviněním dochází 

k hodnocení dvou složek, kterými jsou složka rozumová a volní. 

Rozumová složka zavinění, tzv. intelektuální, spočívá ve vědomosti škůdce ve 

vztahu k určitým skutečnostem.214 Intelektuální prvek zavinění v sobě zahrnuje 

skutečnosti existující ve vnějším světě, které jsou seznatelné pomocí smyslů, ale zároveň 

                                                 
212 viz § 2910 OZ 
213 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 106, s. 117  
214 srov. čl. 4:102 PETL 
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v sobě tato složka zahrnuje i představy škůdce, ke kterým došel na základě svých 

zkušeností a znalostí, které lze shrnout jako schopnost subjektivní předvídatelnosti. 

Volní složka zavinění spočívá v tom, že škůdce musí být srozuměn anebo musí 

chtít způsobit určitý škodlivý následek. V případě, že škůdce nechce, aby škodlivý 

následek nastal a není s takovým následkem ani srozuměn, nelze v takovém případě 

mluvit o zaviněném jednání. 

V souvislosti se zaviněním lze následně zmínit ustanovení § 2911 OZ, které 

upravuje vyvratitelnou právní domněnku, dle kterého způsobil-li škůdce škodu 

porušením zákonné povinnosti, má se za to, že ji způsobil z nedbalosti. Dle této 

domněnky se tedy presumuje zavinění nedbalostní, tedy v lehčím stupni zavinění. Tímto 

dochází k odklonu od ustálené judikatury,215 která dovozovala, že se presumuje 

nevědomá nedbalost.216  „Občanský zákoník tak stanoví definici standardu chování, kdy 

je důraz kladen na objektivní posuzování situace, v níž škůdce jedná a kdy jeho jednání 

musí splňovat obecný standard péče, který lze důvodně očekávat v soukromém styku. 

Taková definice pak implicitně požaduje, aby si škůdce byl vědom svého jednání a dokázal 

nejen posoudit své chování, ale též jej ovládnout a stanovit meze svého chování.“ 217 

Z výše uvedeného, dle mého názoru, vyplývá, že umělá inteligence typu II není 

schopna dopustit se zaviněného porušení povinnosti. Tento typ není na takovém stupni 

technického vývoje, aby byl schopen posoudit důsledky svého jednání (či aktivního 

opomenutí).  

I kdybych připustil, že existuje varianta, že v rámci předprogramovaného světa 

umělé inteligence typu II by tato umělá inteligence byla schopná vlastního jednání 

směřujícího ke konkrétnímu cíli, v jehož důsledku by došlo k zaviněném porušení 

povinnosti, dostal bych se při zkoumání zavinění do následujících úskalí. V souvislosti 

s adekvátní příčinnou souvislostí jsem zmiňoval problematiku optimálního pozorovatele, 

přičemž dle Ústavního soudu je tento korektiv jako měřítko „myšlená osoba, která 

zahrnuje veškerou zkušenost své doby.“218 Zkoumat adekvátní příčinnou souvislost tímto 

měřítkem v souvislosti s jednáním umělé inteligence a tím se snažit z konkrétní situace 

                                                 
215 např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 65/2006, dle kterého se presumpce 

zavinění týká nevědomé nedbalosti, kdy škůdce nepředvídal možnost způsobení škody, ačkoliv to 

vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 
216 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537  
217 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 106, s. 936 
218 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 
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dovodit zavinění umělé inteligence v posuzovaném případě, by, dle mého názoru, vedlo 

k absurdním závěrům. 

V první řadě se domnívám, že není možné vztahovat měřítko optimálního 

pozorovatele v souvislosti s příčinnou souvislosti k jednání umělé inteligence. Jak již 

bylo řečeno, toto měřítko je tak přísné, a tak obsahově široké, když se snaží postihnout 

„veškerou zkušenost své doby“, že jej, dle mého názoru, není možné vztáhnout k jednání 

umělé inteligence, která již ze své podstaty nemůže takového stupně poznání dosáhnout. 

Měřítko optimálního pozorovatele by tedy, dle mého názoru, bylo nutné modifikovat ve 

vztahu ke zmíněnému typu umělé inteligence. Vzhledem k objektivitě tohoto měřítka 

a absenci subjektivního přizpůsobení konkrétnímu škůdci, není, dle mého názoru, možné 

toto měřítko na umělou inteligenci využít. Ta ze své podstaty – předprogramovaným 

vnímáním světa – respektive z důvodu absence schopnosti učit se ze svých zkušeností, 

není schopna sama dosáhnout míry předpokládané měřítkem optimálního pozorovatele. 

Ani po vývojářích, ani po vlastnicích a distributorech takového typu umělé inteligence, 

ať už v jakékoliv podobě, nelze, dle mého názoru, požadovat, aby před uvedením umělé 

inteligence do provozu, respektive na volný trh, dosáhli u tohoto typu umělé inteligence 

takové úrovně znalostí a „zkušeností“.  

Dále bych se chtěl vrátit k příčinné souvislosti, přičemž jak vyplynulo z předchozí 

kapitoly, příčinnou souvislost mezi vznikem újmy a jednáním škůdce prokazuje 

poškozený. V případech, kdy by došlo ke vzniku újmy v důsledku jednání umělé 

inteligence, by se poškozený s největší pravděpodobností dostal do poměrně obtížné 

situace. Poškozený by měl totiž, dle rozhodovací praxe českých soudů, prokázat existenci 

příčinné souvislosti mezi vznikem újmy a zaviněným jednáním škůdce v podstatě najisto, 

219 přičemž ani existence pravděpodobnosti nemusí ve většině případů stačit k prokázání 

příčinné souvislosti.220 S ohledem na dynamický vývoj umělé inteligence by tak byly na 

poškozeného kladeny nepřiměřené nároky v souvislosti s prokázáním zaviněného jednání 

umělé inteligence a zároveň příčinné souvislosti mezi tímto jednáním a vznikem újmy, 

neboť v případě, že by vznik újmy způsobila například testovací verze nejnovějšího 

                                                 
219 Například dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2006, sp zn. 25 Cdo 508/2005, existence příčinné 

souvislost musí být najisto postavena. Pouhá pravděpodobnost, že škoda mohla tvrzeným způsobem 

vzniknout (a také obvykle vzniká), nepostačuje. Neměla-li škoda příčinu v povaze konkrétním užitém 

přístroji (věci), nejsou splněny předpoklady vzniku objektivní odpovědnosti. Břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní nese žalobce (poškozený). 
220 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1537 



 

61 

 

 

modelu robota, prokázání příčinné souvislosti ve vztahu k zaviněnému jednání 

a následnému vzniku újmy by mohlo přinést značné obtíže i samotným vývojářům, natož 

pak „průměrnému poškozenému“.  

V důsledku všeho výše uvedeného mám za to, že v souvislosti se současným 

stupněm technického vývoje umělé inteligence se obrazně vracíme zpět do poloviny 

19. století, neboť umělá inteligence je způsobilá dostat se při svém působení do situací, 

které mohou být mimo její kontrolu, a lze tedy říci, že „čím větší je nebezpečnost situace, 

tím vyšší jsou požadavky na subjektivní péči.“221 

Jako poslední argument bych chtěl uvést, že si uvědomuji skutečnost, že v těchto 

případech lze obrátit pozornost k samotným vývojářům umělé inteligence. Jejich úloha je 

samozřejmě klíčová, neboť jsou to právě oni, kdo určuje mantinely „uvažování“ 

a případného dalšího vývoje umělé inteligence. Nicméně v tomto případě se vracíme do 

situace, ve které na jedné straně došlo ke vzniku újmy, určitou roli v takové situaci hrála 

umělá inteligence a na druhé straně stojí poškozený, který by měl jednoznačně prokázat 

příčinnou souvislosti mezi zaviněným porušením povinnosti a vznikem újmy. Dle mého 

názoru by se tímto přístupem problematika zvýšených nároků na poškozeného 

a prokazování příčinné souvislosti a porušení povinnosti právě pro poškozeného ještě 

zhoršila, s výjimkou několika ojedinělých případů, ve kterých by bylo možné 

jednoznačně prokázat vše výše uvedené.  

V obecné rovině se však domnívám, že takový přístup je nutné odmítnout 

a obdobně jako v polovině 19. století je nutné přiklonit se ve vztahu k umělé inteligenci 

k využití objektivní odpovědnosti, a to zejména z důvodu ochrany zájmu poškozeného 

a v důsledku i zájmu společnosti. Využitím objektivní odpovědnosti ve vztahu k umělé 

inteligenci dojde, dle mého názoru, k vyvážení zájmů všech zúčastněných, a to tak, že 

vývojáři v souvislosti s „hrozbou“ objektivní odpovědností budou dělat vše pro to, aby 

předcházeli vzniku případné újmy, přičemž objektivní odpovědnost, dle mého názoru, 

bude kvalifikovaněji plnit obecnou povinnost prevence a poškození, nebudou nuceni nést 

nepřiměřené důkazní břemeno zejména pak ve vztahu k zavinění.222  

 

 

                                                 
221 TICHÝ, Luboš. op. cit. sub 125, s. 21 
222 srov. TOMÍŠEK, Jan. Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém?. Revue pro právo 

a technologie. 2018, č. 18, s. 48 
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5.1. Odpovědnost na základě zvláštních skutkových podstat 

Na základě výše uvedeného je, dle mého názoru, zřejmé, že subjektivní 

odpovědnost je v souvislosti se současným stavem technologického vývoje umělé 

inteligence nepoužitelná. Zároveň se domnívám, že ani při případných legislativních 

změnách ve vztahu k explicitnímu zakotvení odpovědnosti umělé inteligenci by 

zákonodárce neměl volit cestu subjektivní odpovědnosti, a to zejména s ohledem na 

případné nároky poškozených a jejich vymáhání. 

 Dle mého názoru je tedy v současné době nutné subsumovat odpovědnost za 

škodu způsobenou umělou inteligencí pod některou ze zvláštních skutkových podstat 

odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník vymezuje několik skutkových podstat, které 

se vztahují k typizovaným situacím, přičemž, v rámci těchto skutkových podstat není 

podstatné zavinění, nicméně výsledek, tzn. škodlivý následek. Jak uvádí Sokol a Smejkal 

podstatné je, že robot funguje buď 

 

a) předvídaným a žádoucím způsobem, tedy správně, nebo 

b) předvídaným, ale nežádoucím způsobem, tedy nesprávně, nebo 

c) nepředvídaným způsobem.223 

 

 „Zcela zjevně se zde tedy objevují náznaky nových faktorů, které lze označit jako 

„bezprostřední kontrola provozu robota“ či „kontrola následků vzniklých provozem 

robota“. To je de facto připuštění toho, že samotný škodlivý následek provozu robota 

nebude v příčinné souvislosti s jednáním žádné fyzické osoby, neboť došlo 

k nepředvídanému či nepředvídatelnému selhání robota, ať již jde o jeho software nebo 

hardware. Roli ale bude hrát, do jaké míry byla činnost robota kontrolována z hlediska 

zabránění většího rozsahu tohoto selhání.“ 224 

V následující části této práce bych se tedy chtěl konkrétně věnovat zvláštním 

skutkovým podstatám odpovědnosti za škodu a pokusím se je aplikovat na odpovědnost 

za škodu způsobenou umělé inteligence.225 Vzhledem tomu, že jednotlivé skutkové 

                                                 
223 SOKOL, Tomáš, SMEJKAL, Vladimír. Trestněprávní aspekty robotiky. Právní rozhledy. 2018, č. 15-

16, s. 530-540 
224 tamtéž, s. 532 
225 V této souvislosti se nabízí otázka, zejména pak srovnáním § 2895 OZ, zda výčet skutkových podstat 

objektivní odpovědnosti je taxativní. Pravdou je, že tento výčet taxativní je, nicméně u některých 

ustanovení se nabízí dvojí přístup, který plyne z toho, že dané ustanovení (srov. § 2926, 2936 nebo 
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podstaty se vztahují k různým fenoménům či situacím, bude v této části nutné pokusit se 

rovněž posoudit, zda lze fenomén umělé inteligence podřadit pod situace a jevy, či 

subjekty, ke kterým se dané skutkové podstaty vztahují. 

 

5.1.1. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem 

Jak je zřejmé již z pojmenování této skutkové podstaty objektivní odpovědnosti 

upravené v ustanovení § 2933 OZ, účelem této skutkové podstaty je ochrana před újmou 

způsobenou zvířetem. Současné pojetí občanského zákoníku opouští tradiční pojetí, ve 

kterém zvíře bylo vnímáno jako věc a ve stávající právní úpravě, konkrétně v ustanovení 

§ 494 OZ, dochází k posunu a živé zvíře je vnímáno jako smysly nadány tvor a dále je 

výslovně stanoveno, že živé zvíře není věcí. V případě, že živé zvíře způsobí svým 

jednáním škodu, je povinen tuto škodu nahradit vlastník, případně ten, pod jehož 

dohledem zvíře bylo či mělo být.  

Již ze samotného označení této skutkové podstaty je zřejmé, že jediným 

subjektem, který může být subjektem tohoto deliktu je pouze živé zvíře. Není tedy možné 

pod tuto skutkovou podstatu podřadit jakýkoliv jiný subjekt. Nicméně v souvislosti 

s touto skutkovou podstatou považuji za podstatné podotknout způsob, jakým je 

nastavena odpovědnost, respektive rozdělení rizik. 

V případě, že vlastník svěří zvíře další osobě, a takové zvíře způsobí škodu, 

nahradí tuto škodu způsobenou zvířetem vlastník společně a nerozdílně s osobou, které 

bylo zvíře do péče svěřeno.226  

Využití tohoto institutu na škodu způsobenou umělou inteligencí lze, dle mého 

názoru, vyloučit, neboť je zřejmé, že umělou inteligenci nebude nikdy možné subsumovat 

pod pojem zvířete. Přesto lze u zvířat a umělé inteligence spatřovat určitou podobnost,227 

nicméně současná konstrukce liberačních důvodů může být poněkud problematická.228 

Slouží-li domácí zvíře vlastníkovi k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti, obživě 

                                                 
2945 OZ) neobsahuje konkrétní liberační důvody, nicméně ze své podstaty však liberaci výslovně 

nevylučuje. Takové případy je nutno náležitě individuálně posoudit. (srov. HULMÁK, Milan a kol. op. cit. 

sub 79, s. 1501) 
226 Tento přístup vychází z usanovení § 2914 věty první OZ, dle kterého v případě, že někdo využije 

zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, je povinen nahradit škodu stejným způsobem, jako by jí 

způsobil sám. 
227 viz PALMER, Danny. Robots and AI: Should we treat them like pets, or people? ZDnet. 

2.2.2017, [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: https://www.zdnet.com/article/robots-and-ai-should-we-

treat-them-like-pets-or-people/  
228 viz § 2934 OZ 

https://www.zdnet.com/article/robots-and-ai-should-we-treat-them-like-pets-or-people/
https://www.zdnet.com/article/robots-and-ai-should-we-treat-them-like-pets-or-people/
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nebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, odpovídá za škodu 

vlastník, přičemž odpovědnosti se zprostí v případě, že prokáže, že nad zvířetem 

nezanedbal potřebnou pečlivost při dozoru nebo že by škoda vznikla i při vynaložení 

potřebné pečlivosti. Totéž platí i pro toho, komu bylo zvíře vlastníkem svěřeno.  

Přestože lze mezi umělou inteligencí a živými zvířaty najít určité shodné pojmové 

rysy a přestože lze o umělé inteligenci rovněž prohlásit, že se jedná o tvora nebo výtvor 

nadaný smysly (o to více pak v souvislosti s dalším vývojem umělé inteligence), 

domnívám se, že toto ustanovení nelze na odpovědnost umělé inteligence vztáhnout ani 

analogicky, a to z následujícího důvodu. Vzhledem k tomu, že náhradu škody lze v těchto 

případech požadovat pouze po vlastníkovi, respektive osobě, které bylo zvíře vlastníkem 

svěřeno a vzhledem k tomu, že využití umělé inteligence k výkonu povolání či výdělečné 

činnosti bude značné, domnívám se, že jakékoliv analogické využití tohoto ustanovení ve 

vztahu k umělé inteligence je nutné odmítnout, neboť míra pečlivosti není v těchto 

případech stanovena229 a navíc vývoj umělé inteligence směřuje právě k tomu, aby 

vlastník nad umělou inteligenci nemusel vykonávat dohled. V důsledku by tedy 

v krajních případech, dle mého názoru, vlastník mohl pouze prokazovat, že nad 

autonomním zařízením nemusel dohled vykonávat, neboť toto by mělo být na takovém 

stupni vývoje, že dohled (s výjimkou například pravidelných aktualizací softwaru) nebyl 

nutný. Poškozený by tak fakticky nemohl uplatnit svůj nárok na náhradu škody, neboť 

liberační důvody jsou v této souvislosti upraveny poměrně široce.  

 

5.1.2. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným 

Následující skutková podstata je upravena ustanovením § 2925 OZ a vztahuje se 

na situace, kdy někdo provozuje závod nebo jiné zařízení, které je zvlášť nebezpečné. 

Odpovědnost v rámci tohoto ustanovení je koncipována jako objektivní, přičemž přichází 

v úvahu v situaci, kdy škoda vznikla v příčinné souvislosti s působením zdroje zvýšeného 

nebezpečí.230 Zvlášť nebezpečným provozem, resp. zdrojem zvýšeného nebezpečí, se, dle 

tradičního výkladu doktríny, rozumí zejména takový provoz, ve kterém se pracuje 

s výbušninami, třaskavinami, dále pak provozy, ve kterých hrozí únik zvlášť 

nebezpečných látek, hlubinné doly, hutě, lomy, elektrárny, plynárny, jaderné elektrárny, 

                                                 
229 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1035 
230 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1009 
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apod.231 Navíc ustanovení § 2925 odst. 3 OZ obsahuje vyvratitelnou domněnku, kdy se 

na provoz nahlíží jako na obzvlášť nebezpečný a kdy je na provozovateli, aby případně 

tuto domněnku vyvrátil. 

Mám za to, že ani tato skutková podstata není dle výše uvedeného schopná 

postihnout všechny okolnosti případného vzniku škody v důsledku činnosti umělé 

inteligence. Nicméně na určitý okruh relativně specifických činností jej, podle mého 

názoru, vztáhnout lze. 

V této souvislosti bych chtěl zmínit závěr z judikatury, kdy za zdroj zvýšeného 

nebezpečí mohou být považovány i věci, jejichž užívání má za určitých okolností 

škodlivé účinky, které nejsou plně ovladatelné člověkem a s nimiž je spojen vysoký 

stupeň pravděpodobnosti vyvolání újmy.232 Nejvyšší soud v této souvislosti uvedl, že 

zákon neuvádí definici zvlášť nebezpečného provozu nejspíše z toho důvodu, aby výklad 

tohoto pojmu nebyl s ohledem na technický vývoj zbytečně restriktivní.233  

Na základě těchto závěrů je možné si představit hraniční situaci, například 

v případě testovacího centra autonomních automobilů, případně robotů, bojových robotů, 

bezpilotních letadel, vrtulníků, apod., kdy by mohla být činnost umělé inteligence 

v určitých případech považována za zvlášť nebezpečný provoz.  

Dále bych chtěl zmínit, že i zahraniční autoři se vyjadřují v tom smyslu, že by 

mohlo být na umělou inteligenci za jistých okolností nahlíženo jako na provoz zvlášť 

nebezpečný.234 Například Pagallo uvádí, že k umělé inteligenci by mělo být přistupováno 

jako k provozu zvlášť nebezpečnému, obdobně jako bylo tímto způsobem nahlíženo na 

civilní letectví v 30. letech 20. století.235 Dále například Cole konstatuje, že uplatnění 

objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným by mohlo 

být v souvislosti s umělou inteligencí vhodné v rámci určitých činností, na které je již 

                                                 
231 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: Linde, 2008. Edice zákony - komentáře. 

ISBN 978-80-7201-687-7, s. 928 
232 V této souvislosti bych chtěl uvést rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. 5. 1983, sp. zn. 1 Cz 

13/83 (R 24/1986), dle kterého se za provoz zvláště nebezpečný se považuje takový provoz, s nímž je 

spojena možnost zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod. Zdrojem zvýšeného nebezpečí mohou být 

i věci, jejichž užívání má za určitých okolností vedlejší škodlivé účinky, které nejsou plně ovladatelné 

člověkem a s nimiž je spojen vysoký stupeň pravděpodobnosti vyvolání újmy (např. rámová pila umístěna 

v neodpovídajících geologických podmínkách).  
233 Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. července 1962, 1 Cp 35/62  
234 HUBBARD, F. Patrick. Sophisticated Robots: Balancing Liability, Regulation and Innovation. Florida 

Law Review, Vol. 66, No. 5, 2014, s. 1860. 
235 PAGALLO, Ugo. op. cit. sub 9, s. 212.   
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dnes nahlíženo jako na zvlášť nebezpečný provoz, jako je například výroba a manipulace 

s výbušninami či chemikáliemi.236 Navíc ale zmiňuje rozšíření tohoto principu 

odpovědnosti s ohledem na specifika umělé inteligence, a to například v případech, kdy 

umělá inteligence bude sama podávat léky pacientům nebo v případech, kdy bude 

manipulovat s těžkými předměty nad obydlenou oblastí.237  

V této souvislosti bych chtěl dále zmínit závěry Ústavního soudu, který dovozuje, 

že existuje generální pravidlo, které není nijak kodifikováno a které stanoví, že existuje 

povinnost, jejímž porušením vzniká právní odpovědnost, neboť toto pravidlo stanoví, že 

každý je povinen se zdržet veškerých činností, u nichž není možné vyloučit vznik 

nebezpečných situací či škodlivých následků. Takovou činnost je možné vykonávat 

pouze za situace, kdy (i) taková činnost sleduje určitý všeobecné akceptovatelný přínos 

a (ii) je k výkonu takové činnosti přistupováno dostatečně obezřetně a jsou zároveň 

přijaty náležité kontrolní mechanismy.238 A jak dále dovozuje Ústavní soud „nemá-li 

někdo potřebné informace, schopnosti nebo dovednosti k výkonu nebezpečných činností, 

je povinen si takové informace, schopnosti nebo dovednosti předem obstarat (povinnost 

nechat se poučit); neučiní-li tak, musí se výkonu nebezpečných činností zdržet.“239 A dále 

lze, dle mého názoru, ze závěru Ústavního soudu dovodit, že v případě, že někdo takovou 

činnost provozuje, bez potřebných informací, schopností a dovedností, jde tato k jeho tíži. 

Domnívám se, že tyto závěry Ústavního soudu podporují výše formulovaný názor, 

ke kterému se přiklání i zahraniční autoři, a to že určité působení umělé inteligence by 

mohlo být vztaženo pod tuto skutkovou podstatu, a to právě v situacích, kdy by mohlo 

být takové působení vnímáno jako nebezpečný provoz. Tím by provozovatel takové 

provozu byl zároveň motivován, v souladu se závěry Ústavního soudu, k tomu, aby 

takovou činnost vykonával obezřetně, s náležitou péčí a aby zároveň sledoval všeobecně 

akceptovatelný přínos, anebo aby od výkonu takové činnosti upustil. Ze závěrů Ústavního 

soudu tak lze, dle mého názoru, v souvislosti s výše uvedeným dovodit určitou presumpci 

nebezpečného provozu. Tato presumce by pak mohla být, dle mého názoru, použitelná 

                                                 
236 viz § 2925 odst. 3 OZ 
237 COLE, George S. Tort Liability for Artificial Intelligence and Expert Systems. Computer Law Journal, 

Volume 10, Issue 2, 1990, s. 159.  
238 Usnesení Ústavního soudu, II. ÚS 728/02, 20. 5. 2004 „právní teorie i ustálená judikatura uznávají 

i povinnost zdržet se nebezpečných jednání, potom spočívá povinnost náležité pečlivosti v tom, aby při jejich 

výkonu byla dodržována potřebná obezřelost a aby byla přijata kontrolní opatření umožňující vyhnout se 

nebezpečí nebo ho udržet v rozumných hranicích.“  
239 tamtéž 
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například na zmíněné podávání léků umělou inteligence, kterou není v současné době 

možné vztáhnout pod vyvratitelnou domněnku zvlášť nebezpečného provozu dle 

ustanovení § 2925 odst. 3 OZ. 

Závěrem bych chtěl uvést, že ustanovení o provozu zvlášť nebezpečném nebude, 

dle mého názoru, v podstatě možné použít v souvislosti s autonomními vozidly, kterým 

se budu věnovat níže, neboť již na současném stupni vývoje autonomních vozidel lze 

konstatovat, že tato jsou v silničním provozu výrazně bezpečnější než lidští řidiči.240 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že toto ustanovení je do jisté míry 

v současné právní úpravě použitelné v souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou 

umělou inteligenci, nicméně pouze v rámci specifických případů, které lze označit jako 

zvlášť nebezpečný provoz, přičemž výše jsem nastínil, které obory činností by mohly pod 

tento pojem spadat. Zároveň i liberační důvody jsou v souvislosti se zvlášť nebezpečným 

provozem koncipovány velmi vhodně, neboť provozovatel zvlášť nebezpečného zařízení 

se zprostí pouze v případě škody způsobené vyšší mocí, vlastním jednáním poškozeného 

nebo neodvratitelným jednáním třetí osoby.241 V případě, že zvlášť nebezpečné zařízení 

zvýšilo nebezpečí vzniku škody, provozovatel takového zařízení bude zavázán k náhradě 

škody v rozsahu pravděpodobnosti způsobení škody provozem (resp. zvlášť 

nebezpečným zařízením).242 

 

5.1.3. Odpovědnost za škodu způsobenou věcí 

Další skutková podstata odpovědnosti, která by, dle mého názoru, mohla být 

v souvislosti s umělou inteligencí relevantní, je odpovědnost za škodu způsobenou věcí 

dle ustanovení § 2936 OZ, případně dle ustanovení § 2937 OZ. Nejprve bych přistoupil 

k jazykovému výkladu těchto ustanovení. Tím lze, dle mého názoru, jednoznačně 

dovodit, že zmíněné ustanovení předpokládá dlužníka, který je povinen plnit a k plnění 

využije vadnou věc. Zmíněnou věcí je v tomto případě myšlen nástroj, či přístroj, jehož 

prostřednictvím plní dlužník svůj závazek. Pro uplatnění ustanovení je navíc nepodstatné, 

z jakého titulu je dlužník povinen plnit, přestože nejčastěji bude povinnost plynout ze 

smlouvy.243 

                                                 
240 VLADECK, David C. Machines without Principles: Liability Rules and Artificial Intelligence. 

Washington Law Review, Vol. 89:117, 2014, s. 132. 
241 viz § 2925 odst. 1 OZ 
242 viz § 2925 odst. 2 OZ 
243 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1634. 
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Zmíněné ustanovení § 2936 OZ je, dle mého názoru, v podstatě první, který lze 

v obecnější rovině použít pro odpovědnost umělé inteligence. V této souvislosti je však 

nutné nejprve definovat, zda je umělá inteligence věcí v právním slova smyslu. Dle 

ustanovení § 489 OZ je věcí v právním slova smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí. Je tedy nutné posoudit obě zmíněná kritéria, a to (i) odlišnost od osoby 

a (ii) objektivní způsobilost uspokojovat lidské potřeby.  

První kritérium je zjevně splněno. Již v přechozích částech této práce jsem dospěl 

k závěru, že umělou inteligenci lze považovat za software. Dle mého názoru je tedy 

zřejmé, že software jednoznačně splňuje předpoklad odlišnosti od osoby. Přesto 

ustanovení § 489 OZ výslovně nespecifikuje, zda se jedná osobu fyzickou či právnickou, 

na základě věty druhé tohoto ustanovení lze jednoznačně dovodit, že se jedná o osobu 

fyzickou. Navíc dle ustanovení § 496 OZ se věci dělí na hmotné a nehmotné a není tedy 

pochyb o tom, že software jednoznačně splňuje první kritérium.244  

Druhým kritériem je užitečnost, tedy předpoklad, že věc slouží potřebě lidí. To 

znamená, že „zatímco subjekt práva (osoba) nemůže obecně sloužit jako prostředek pro 

uspokojování potřeb jiného subjektu, věc v právním smyslu ano. Z hlediska právně 

filosofického tedy věc je prostředkem pro dosahování cílů (účelů) subjektů práva.“245 

Toto kritérium lze považovat u současného stupně vývoje umělé inteligence za naplněné, 

neboť celá tato práce, jak jsem vymezil v úvodu, se vztahuje zejména k umělé inteligenci 

typu II. Nicméně poměrně složitější je situace u umělé inteligence typu III a dalších typů, 

a to z následujících důvodů.  

Výše uvedená kritéria lze označit jako pozitivní vymezení věci. Nicméně na straně 

druhé lze věc vymezit i negativním způsobem, přičemž se lze omezit na konstatování, že 

věcí není taková věc, která není odlišná od člověka (ad absurdum) nebo taková, která 

neslouží potřebě lidí. Takových věcí může být na první pohled spousta, jako například 

odpadky, nicméně s ohledem na recyklaci a další využití odpadů lze mít za to, že i odpad 

slouží potřebě lidí.246  

V souvislosti s negativním vymezením věci je dle, mého názoru, nutné uvést ještě 

třetí kritérium definice věci, které není v ustanovení § 489 OZ explicitně uvedeno, a to 

                                                 
244 BÍLKOVÁ, Jana, Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9. s. 1729. 
245 tamtéž, s. 1730. 
246 tamtéž, s. 1731. 
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ovladatelnost. Toto kritérium lze právě na základě negativního vymezení věci dovodit 

z ustanovení § 497 OZ, které se sice explicitně vztahuje k přírodním silám, které se stávají 

věcí až ve chvíli, kdy jsou ovladatelné, nicméně ovladatelnost je nutné vztáhnout obecně 

ke všem věcem. Obzvlášť pak v souvislosti s umělou inteligenci. Domnívám se, že právě 

ovladatelnost je v tomto případě hranicí, která vymezuje, kdy může být na umělou 

inteligenci nahlíženo jako na věc247 a tím pádem na ni lze využít i režim ustanovení 

§ 2936 OZ a následující a kdy se již umělá inteligence stává věcí sui generis, která bude 

dokonce smysly nadaná.248 Do určitého stupně autonomie lze tedy na umělou inteligenci 

nahlížet jako na věc, nicméně od překročení výše nastíněné hranice je tento přístup, dle 

mého názoru, neudržitelný. 

Závěrem bych si dovolil k odpovědnosti za škodu způsobenou věcí uvést, že 

posuzované ustanovení předpokládá užití vadné věci, nicméně v této souvislosti se nabízí 

otázka, jak postupovat v situaci, kdy dojde ke způsobení škody v důsledku povahy věci 

a nikoliv z důvodu její vady.249 Zákonodárce tuto skutečnost řeší tak, že způsobí-li věc 

škodu sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo měl nad věcí vykonávat dohled, případně 

vlastník věci.250 Nicméně pokud tito prokážou, že náležitý dohled nezanedbali, mohou se 

tím vyvinit z odpovědnosti k náhradě škody. I z tohoto důvodu se domnívám, že použití 

tohoto institutu není do budoucna ve vztahu k umělé inteligenci vhodné. Navíc může být 

v souvislosti s tímto ustanovením problematické určit, kdy umělá inteligence jednala „ze 

své vlastní povahy“ a kdy jednala v důsledku působení okolí či v důsledku lidského 

chování v jejím okolí, tedy zda například dlouhodobé působení člověka na umělou 

inteligenci nebylo příčinou následného určitého jednání umělé inteligence. Dalším 

úskalím je pak posouzení skutečnosti, zda osoba, která měla mít nad umělou inteligenci 

dohled, případně vlastník, svůj dohled nezanedbala. V této souvislosti může být poměrně 

problematická míra potřebného dohledu, neboť umělá inteligence je vyvíjená zejména 

s cílem, aby vyžadovala co nejmenší dohled, a proto u ní lze počítat s minimální nutností 

dohledu. V takovém případě bude možné prokázat zanedbání dohledu, dle současného 

                                                 
247 VLADECK, David C. op. cit. sub 240, s. 121   
248 viz § 494 OZ 
249 KOLAŘÍKOVÁ, Linda. Odpovědnost (za) robota aneb právo umělé inteligence. Bulletin advokacie. 

2018, č. 3, s. 18 
250 viz § 2937 odst. 1 OZ 
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přístupu, poměrně jednoduché, a to na úkor škůdce.251 Domnívám se však, že takový 

přístup by byl nepřiměřený. 

Vzhledem k předpokládanému vývoji by pak s ohledem na samostatnost 

a nepředvídatelnost umělé inteligence mohlo docházet k nepřiměřeným nárokům na 

dohled. Nejabsurdnější situace by pak mohly nastat například u osobních ošetřovatelů – 

robotů – kdy by za jejich jednání měla nést odpovědnost osoba, o kterou tito roboti pečují, 

a to velmi často v situaci, kdy tato osoba z povahy situace není schopna se postarat sama 

o sebe.252  

 

5.1.4. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku  

Dle mého názoru nejrelevantnější ze zvláštních skutkových podstat, kterým bych 

se chtěl věnovat v souvislosti s odpovědností umělé inteligence, je odpovědnost za škodu 

způsobenou vadou výrobku, která je upravena v ustanovení § 2939 a násl. OZ. Tato 

právní úprava vychází ze směrnice Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné 

výrobky (85/374/EHS).253  

Dle ustanovení § 2939 odst. 1 OZ se za výrobek považuje movitá věc určená 

k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Toto 

vymezení vychází z definice výrobku upravené směrnicí o odpovědnosti za vadné 

výrobky, která v čl. 2 stanoví, že „výrobkem se rozumějí všechny movité věci kromě 

prvotních zemědělských produktů a produktů lovu, také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné 

movité věci nebo do nemovitosti. "Prvotními zemědělskými produkty" se rozumějí 

produkty půdy, chovatelství a rybářství, kromě produktů, které prošly počátečním 

zpracováním. "Výrobek" zahrnuje i elektřinu.“ 

V souvislosti s touto definicí výrobku je, dle mého názoru, podstatné zmínit, že 

přestože ani občanský zákoník ani směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky výslovně 

nestanoví, zda se za výrobek považuje pouze věc hmotná či i nehmotná, ze smyslu 

                                                 
251 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1043 
252 KRAUSOVÁ, Alžběta. op. cit. sub. 41, s. 701 
253 Dne 26. března 2019 byl Evropským parlamentem schválen návrh směrnice o některých aspektech smluv 

o prodeji zboží a návrh směrnice o některých aspektech smluv o digitálním obsahu. Obě nové směrnice 

upravují zejména otázku odpovědnosti za prodej vadného zboží, nefunkčního softwaru, mobilní aplikace, 

digitální hry, anebo poskytnutí vadné digitální služby umožňující například sdílení souborů, hudebních 

nahrávek či videí, atd. 
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směrnice lze dovodit, že výrobkem se myslí pouze věc movitá hmotná.254 Výslovně tuto 

skutečnost stanoví například rakouská či německá právní úprava.255   

Tímto by tedy bylo možné uzavřít, že směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky, 

ani úprava občanského zákoníku vztahující se k odpovědnosti za výrobek by nebyla 

v souvislosti s umělou inteligencí použitelná, neboť tato není (ve většině případů) věcí 

hmotnou, ale softwarem, tedy věcí nehmotnou, jak jsem již dovodil výše. Nicméně 

s ohledem na skutečnost, že směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky je již poměrně 

zastaralá, dochází zejména v rámci doktrinálního výkladu použitelnosti této směrnice ke 

značnému posunu.  

Například Tichý přirovnává software k věci hmotné de facto sui generis 

a označuje software za zvláštní případ zhmotnělé informace, přičemž následně 

přirovnává software k výrobku uchovanému na datovém nosiči, a to z toho důvodu, že, 

dle jeho názoru, u softwaru dominuje výrobek a ne charakter služby, přičemž vlastnost 

výrobku u softwaru není následně možné vyloučit ani v případě, je-li software následně 

z datového nosiče přenesen do online prostředí.256  

Dále například Krausová konstatuje, že umělou inteligenci ve formě softwaru, ale 

i jako součást určitého zařízení – robota – lze považovat za výrobek.257 V případě dalších 

pochyb ohledně tvrzení, že umělou inteligenci lze považovat za výrobek, je pak, dle mého 

názoru, možné na umělou inteligenci pohlédnout opačnou optikou, tedy co jiného než 

výrobek, by tedy umělá inteligence měla být. S ohledem na vše výše uvedené mám za to, 

že bylo jednoznačně vymezeno, že (minimálně pro potřeby posouzení odpovědnosti) není 

možné umělou inteligence na současném stupni vývoje považovat za nic jiného než právě 

za výrobek.258  

I zahraniční literatura dovozuje, že v případě, že software není pouze nositelem 

informace, případně se nejedná o poskytnutí služby, lze umělou inteligenci podřadit pod 

právní úpravu směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky a zároveň tedy pod právní 

                                                 
254 TOMÍŠEK, Jan. op. cit. sub 222, s. 48 
255 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1650 
256 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 411. 
257 KRAUSOVÁ, Alžběta. Intersections between Law and Artificial Intelligence. International Journal of 

Computer, 2017, Volume 27, No 1, s. 58.   
258 S výjimkou odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, nicméně využití tohoto ustanovení by přinášelo 

značné aplikační potíže, kdy odpovědný za případnou škodu by mohl být sám poškozený – vlastník věci. 
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úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.259 V této souvislosti navíc 

zmiňuji, že software je za výrobek explicitně považován již ve dvou evropských 

nařízeních.260 Z tohoto důvodu je tedy nutné odmítnout tvrzení, že by umělá inteligence 

v současném stupni autonomie a technologického vývoje neměla být považována za 

výrobek.261 

Dále bych chtěl zmínit vzájemný vztah dvou výše uvedených skutkových podstat, 

tedy odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a odpovědnosti za škodu 

způsobenou věcí. V případě, kdy újma poškozenému vznikne v důsledku vady věci, je 

možné situaci posoudit i s ohledem na uplatnění ustanovení § 2939 a násl. OZ, které 

upravuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. V dané situaci navíc nehraje 

roli, že ve smluvním vztahu k výrobci je pouze vlastník věci, neboť právo na náhradu 

újmy způsobené vadným výrobkem může uplatnit nejenom kupující, ale i třetí osoba.262 

Povinnost výrobce uvést na trh bezvadný výrobek totiž neplatí pouze inter partes mezi 

kupujícím a výrobcem, ale povinnost výrobce vyplývá ze zvláštních právních předpisů 

a platí erga omnes. V této situaci se tedy poškozenému nabízí možnost volby mezi tím, 

zda právo na náhradu újmy uplatní proti výrobci, tedy dle ustanovení § 2939 a násl. OZ 

nebo proti tomu, kdo vadnou věc použil, tedy dle ustanovení § 2936 a násl. OZ.263 Před 

rozhodnutím, který z nároků bude poškozený uplatňovat, by měl mít na paměti, že 

uspokojení práva na náhradu újmy dle jedné z výše uvedených variant následně eliminuje 

možnost poškozeného uplatnit právo na náhradu újmy dle druhé varianty, neboť nelze 

připustit, aby tatáž újma byla nahrazena dvakrát.264 

                                                 
259 ALHEIT, Karin. The Applicability of the EU Product Liability Directive to Software. The Comparative 

and International Law Journal of Southern Africa, Vol. 34, No. 2, 2001, s. 209. nebo ESZTERI, Daniel. 

Liability for Operation and Damages Caused by Artificial Intelligence - with a Short Outlook to Online 

Games. 153 Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata 57 (2015). s. 62 
260 Konkrétně se jedná o čl. 2 bod 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 

5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 

a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Text s významem pro 

EHP) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 

(Text s významem pro EHP). 
261 srov. TOMÍŠEK, Jan. op. cit. sub 222, s. 48 
262 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1048 
263 V to souvislosti lze uvést například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, 

sp. zn. 24 C 7/2007, ve kterém Krajský soud v Brně dovozuje, že souběh odpovědnosti nemocnice dle 

ustanovení §421a SOZ a distributora výrobku dle zákona č. 59/1998 sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku není možný, neboť vůči poškozeným může být odpovědný buď výrobce, nebo 

třetí osoba a rozhodující je v tomto ohledu volba poškozeného. 
264 HULMÁK, Milan a kol. op. cit. sub 79, s. 1637. nebo JANEČEK, Václav. op. cit. sub. 86, s. 177 
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Na problematiku odpovědnosti za vady způsobené vadou výrobku, je dle mého 

názoru, podstatné nahlédnout zejména optikou poškozeného. V případě, že se poškozený 

pokusí uplatnit svůj nárok na náhradu škody způsobené vadou výrobku, je zároveň 

povinen prokázat, že u výrobku existovala vada a dále příčinnou souvislosti mezi 

existencí této vady výrobku a vznikem škody. Důkazní břemeno v souvislosti 

s prokázáním existence vady výrobku není v občanském zákoníku explicitně stanoveno. 

Tento požadavek je výslovně stanoven v článku 4 směrnice rady ze dne 25. července 1985 

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za 

vadné výrobky (85/374/EHS), který výslovně stanoví, že „od poškozené osoby se 

požaduje, aby prokázala škodu, vadu a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou.“  

Podle mého názoru by takový požadavek na poškozeného mohl být v souvislosti 

s prokazováním vady výrobku, kterým bude umělá inteligence, značně nepřiměřený, a to 

z následujících důvodů. V roce 2010 vydala Evropská komise zprávu k uplatňování 

směrnice týkající se odpovědnosti za vadné výrobky, přičemž v této zprávě Komise 

uvádí, že napříč státy Evropské unie existují značné rozdíly v nárocích na poškozeného 

ve vztahu k prokázání existence vady. Komise si všímá, že v případě soudních sporů ve 

Francii, Belgii, Itálii nebo Španělsku stačí, pokud žalobce prokáže, že výrobek neplnil 

svou funkci. Na druhé straně žalobce např. v Německu případně Spojeném království je 

pro zajištění úspěchu svého nároku na náhradu škody povinen prokázat vadu výrobku 

s co největší přesností.265 

Z pohledu českého právního řádu je pak důležité podotknout, že dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu by bylo nezbytné prokázat existenci 

vady velmi přesně, respektive s vyšší mírou pravděpodobnosti blížící se hranici praktické 

jistoty.266 Z tohoto důvodu by Česká republika byla zařazena do druhé kategorie státu 

vedle Německa a Spojeného království. „Prokázání vady výrobku je ve většině případů 

nejkomplikovanějším prvkem uplatnění nároku na náhradu škody. Poškozený totiž musí 

prokázat existenci vady na konkrétním výrobku a v konkrétním okamžiku.“267  

                                                 
265 viz směrnice rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS) 
266 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-673-9. s. 558. 
267 KÖRBL, Hugo. Praktický pohled na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku z pohledu 

poškozeného. Epravo.cz. 7.10.2019. [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticky-pohled-na-odpovednost-za-skodu-zpusobenou-vadou-

vyrobku-z-pohledu-poskozeneho-110034.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticky-pohled-na-odpovednost-za-skodu-zpusobenou-vadou-vyrobku-z-pohledu-poskozeneho-110034.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticky-pohled-na-odpovednost-za-skodu-zpusobenou-vadou-vyrobku-z-pohledu-poskozeneho-110034.html
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S ohledem na komplexnost fenoménu umělé inteligence se lze důvodně domnívat, 

že pro účely prokázání existence vady poškozenému nezbyde jiná možnost než si nechat 

zpracovat znalecký posudek, „který by řádně zdokumentoval nejen samotný výrobek, ale 

i to, že s výrobkem nebylo po vzniku škodné události jakkoliv manipulováno“268 nicméně 

takový znalecký posudek může být v tomto případě velmi nákladný. 269 Znalecký posudek 

navíc nemusí předpoklady poškozeného potvrdit.  

Ve vztahu k existenci vady je, dle mého názoru, vhodné zmínit ustanovení 

§ 2161 NOZ, které upravuje jakost výrobku při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá 

kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady270 a dále projeví-li se vada v průběhu šesti 

měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.271 Díky této zákonné 

konstrukci odpovědnosti za vady je zřejmé, že prodávající odpovídá kupujícímu, že 

v době převzetí má věc určitou jakost, přičemž dané vlastnosti by si věc měla zachovat 

po určitou dobu, přičemž zákonodárce stanovil v době krátce po prodeji přísnější režim 

ve vztahu k prodávajícímu, kdy důkazní břemeno o neexistenci vady leží na prodávajícím 

a pokud se vada projeví v prvních šesti měsících po prodeji, platí vyvratitelná domněnka, 

že věc byla vadná již při prodeji. Tato konstrukce odpovědnosti za vady může, dle mého 

názoru, vyvážit výše uvedenou nerovnost, nicméně pouze částečně, respektive pouze po 

určitou dobu, a to s ohledem na zákonnou lhůtu šesti měsíců. 

V této souvislosti bych chtěl dále zdůraznit existenci liberačních důvodů dle 

ustanovení § 2942 odst. 2 NOZ, konkrétně pak skutečnost, že se osoba povinnosti 

k náhradě škody způsobené výrobkem zprostí v případě, kdy stav vědeckých 

a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu.272 

Domnívám se, že tento liberační důvod může být ve vztahu k odpovědnosti za škodu 

způsobenou umělou inteligenci poměrně zásadní a mohl by být poměrně hojně využívaný 

a tento důvod může opět ztížit pozici poškozeného při uplatňování nároku na náhradu 

škody. 

Dle ustanovení § 2942 odst. 1 OZ hraje zásadní roli v těchto případech 

i skutečnost, kdy se na vzniku škody podílel sám poškozený, a to zejména z toho důvodu, 

                                                 
268 KÖRBL, Hugo. op. cit., sub 267 
269 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1049 
270 srov. § 2161 odst. 1 NOZ 
271 srov. § 2161 odst 2 NOZ 
272 srov. § 2942 odst. 2 písm. e) NOZ 
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že ze strany poškozeného došlo k přetržení příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce 

a vznikem škody.273 

Závěrem bych chtěl zmínit otázku, která bude, dle mého názoru, v souvislosti 

s odpovědností umělé inteligence stále aktuálnější, a to zda by se odpovědnost za škodu 

způsobená vadou výrobku vztahovala i na uživatelská data. V současné době panuje 

značná nejasnost nad tím, jakým způsobem lze přistupovat k uživatelským datům, 

zejména, zda je možné uživatelská data vlastnit.274 Tuto problematiku bych chtěl 

ilustrovat na následujícím příkladu. V dnešní době je celkem běžné, že umělá inteligence 

spravuje datové úložiště, optimalizuje jej například v tom smyslu, že maže duplicitní 

fotografie či jiné soubory z důvodu optimalizace datové kapacity. V rámci této činnosti 

však může dojít i k výmazu dat, která nebudou duplicitní. Subjektu, který tato data na 

cloudové nahrál, tím bude způsobena škoda. Nicméně, jak uvádí někteří autoři, není 

postaveno na jisto, zda disponujeme vlastnickým právem k datům či zda nedisponujeme 

pouze právem s těmito daty nakládat. Jak uvádí Polčák, „sama skutečnost, že nějaký 

subjekt data vytvoří, upraví, nebo je dostane pod svoji kontrolu, tedy nevede bez dalšího 

k založení absolutních nebo relativních práv k nim.“275 Této problematice věnuje 

pozornost i expertní komise Evropské Komise.276 Pokud tedy dojde v souvislosti 

s umělou inteligencí ke změně legislativy, měla by být, dle mého názoru, věnována 

pozornosti problematice vlastnického práva k datům. Současný stav totiž, s ohledem na 

výše uvedené, může, dle mého názoru, budit značné nejasnosti.  

  

5.1.5. Smluvní odpovědnost ve vztahu k umělé inteligenci 

Umělé inteligenci by bylo, dle mého názoru, možné přisuzovat odpovědnost za 

škodu s využitím ustanovení § 2913 OZ, které upravuje případy, kdy jedna ze smluvních 

stran poruší svou smluvní povinnost a tím druhé smluvní straně způsobů škodu. 

Poškozenému, tzn., druhé smluvní straně vzniká právo na náhradu škody. V této 

                                                 
273 srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 32 Odo 862/2005 dle kterého příčinná 

souvislost byla přerušena tím, že žalovaný byl ve smyslu § 384 odst. 1 obch. zák. před odesláním faktur 

povinen překontrolovat jejich náležitosti, a pokud tak neučinil, porušil svoji povinnost odvrátit škodu. Podle 

§ 384 odst. 1 obch. zák. je osoba, které hrozí škoda, povinna s přihlédnutím k okolnostem případu učinit 

opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Toto rozhodnutí je nepochybně použitelné 

i po rekodifikaci soukromého práva. 
274 POLČÁK, Radim. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 

2016, roč. 7, č. 13, s. 74 
275 tamtéž s. 87 
276 Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies, op. cit. sub 69, s. 59 
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souvislosti se nabízí situace, kdy umělá inteligence sama vytvoří další umělou 

inteligenci,277 tzn. smlouva o dílo dle § 2586 OZ, případně smlouva o přepravě dle 

ustanovení § 2550 OZ nebo § 2555 OZ. Náhrada škody je v případě porušení smluvní 

odpovědnosti založena na objektivním principu. Škůdce odpovídá za způsobenou škodu 

bez ohledu na zavinění, přičemž zákon předpokládá v ustanovení § 2913 odst. 2 OZ 

liberační důvody.278 V této souvislosti se však, dle mého názoru, nabízí otázka, zda by 

v rámci této práce posuzovaný typ umělé inteligence mohl být způsobilý smlouvu uzavřít. 

Domnívám se, že nikoliv, a proto se domnívám, že není nutné smluvní odpovědnosti ve 

vztahu k umělé inteligenci věnovat větší pozornost. 

 

5.2. Shrnutí 

Domnívám se, že nejzásadnější otázkou, kterou je nutné si v souvislosti 

s posouzením odpovědnosti za škodu způsobenou umělou inteligencí položit, je, jakým 

způsobem zajistit, aby se poškozeným domohl svých práv na náhradu škody či odčinění 

újmy. Ze všeho výše uvedeného je však, dle mého názoru, více než zřejmé, že současná 

právní úprava ve vztahu k odpovědi na tuto otázku již v dnešní době naráží na své limity. 

O to víc se stane nedostatečnou s očekávaným vývojem umělé inteligence, a to zejména 

v souvislosti s autonomií, kdy nad umělou inteligenci bude z její samotné podstaty 

postačovat čím dál tím menší dohled. Na druhou stranu ale umělá inteligence nebude ještě 

dostatečně autonomní, aby jí bylo možné přičítat odpovědnost za jednání. Důležitou roli 

bude hrát i úroveň vědeckého a technického poznání. Tyto všechny aspekty mohou ve 

svém důsledku znamenat, že za škodu, kterou při svém působení ve vnějším světě způsobí 

umělá inteligence, nebude v důsledku nikdo odpovědný, tzn., že poškozený nebude moci 

uplatnit svůj nárok na náhradu škody či způsobené újmy. Domnívám se, že taková situace 

je do budoucna neudržitelná, a z tohoto důvodu bude nutné v důsledku vývoje umělé 

inteligence revidovat i právní řád. 

Jak uvádí Polčák, jedním z možných způsobů, kterými lze případně přistoupit 

k možným legislativním změnám, je obdobný postup, jaký byl použit v souvislosti 

s úpravou odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Tímto řešení by dle 

                                                 
277 srov. GALEON, Dom. Google's AI Built Another AI That Outperforms Man-Made 

Models. Futurism.com. 1.12.2017. [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: https://futurism.com/google-

artificial-intelligence-built-ai   
278 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 965 

https://futurism.com/google-artificial-intelligence-built-ai
https://futurism.com/google-artificial-intelligence-built-ai
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Polčáka mohlo být přijetí přímo použitelného nařízení na evropské úrovni, kterým by 

bylo dosaženo přijetí dostatečného právního rámce napříč členskými státy Evropské unie 

a zároveň k eliminaci případných negativních důsledků spojených s právní úpravou na 

úrovni jednotlivých států EU.279  

Domnívám se, že v souvislosti s umělou inteligencí je nutné vyvarovat se příliš 

přísné legislativě, zejména ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou umělou 

inteligenci, neboť taková právní úprava by mohla způsobit, že by se vývojáři umělé 

inteligence, z obavy z případných negativních následků, mohli odklonit od vývoje umělé 

inteligence a zákonodárce by tím vytvořil v podstatě patovou situaci na poli vývoje umělé 

inteligence, což by však s největší pravděpodobností nebylo jeho cílem.280  

Další problematikou, na kterou se, dle mého názoru, v souvislosti s pojetím 

odpovědnosti umělé inteligence poměrně často zapomíná, respektive jí není věnována 

dostatečné pozornost, je například situace, kdy umělá odpovědnost vytvoří další umělou 

inteligence. Nejedná se přitom o tak výjimečnou situaci, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. Navíc v tomto případě se nabízí předpoklad, že takto vytvořená – sekundární – 

umělá inteligence nebude dosahovat nijak zvláštní kvality, neboť se bude jednat o určitý 

derivát umělé inteligence primární. Nicméně na druhé straně se již v dnešní době 

setkáváme s případy, kdy navíc sekundární umělá inteligence je v podstatě vyspělejší a 

efektivnější než umělá inteligence primární. V této souvislosti se tedy, dle mého názoru, 

nabízí otázka, zda k odpovědnosti umělé inteligence nepřistupovat z pohledu těchto na 

první pohled anomálií, jako je vytvoření sekundární umělé inteligence primární umělou 

inteligencí, případně vytvoření výsledku, který nebyl vývojáři či majiteli umělé 

inteligence (i kdyby částečně očekáván). Tyto anomálie totiž budou, dle mého názoru, 

v nadcházející době stále častější, přičemž v tuto chvíli zůstává otevřená otázka, zda 

budeme schopni v budoucnu tyto anomálie eliminovat či alespoň (i kdyby) částečně 

predikovat.  

Domnívám se, že ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence a pojetí, které bude 

pro posuzování odpovědnosti umělé inteligence následně zvoleno, je dle mého názoru, 

nejpodstatnější uvažovat v širším kontextu a delším časovém horizontu, a to zejména 

s ohledem na několikrát zmiňovaným dynamický vývoj umělé inteligence, jehož směr 

                                                 
279 POLČÁK, Radim. op. cit. sub 17, s. 21 
280 PAGALLO, Ugo, op. cit. sub 9, s. 214.   
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a dynamiku nejsou schopni predikovat ani vědci specializující se v tomto oboru či 

vývojáři umělé inteligence.281 

Zároveň se domnívám, že je vždy v souvislosti s odpovědností umělé inteligence 

nutné posuzovat vztah poškozeného a škůdce, přičemž tento vztah by měl být, dle mého 

názoru, vždy alespoň částečně nakloněn ve prospěch poškozeného a ve prospěch ochrany 

jeho práv na náhradu škody. V rámci této kapitoly jsem posoudil jednotlivá, dle mého 

názoru, relevantní ustanovení aktuální právní úpravy a jejich použitelnost ve vztahu 

k odpovědnosti umělé inteligence. Jak z výše uvedeného vyplývá, současná právní 

úprava poskytuje poškozenému relativně dostatečnou ochranu ve vztahu k uplatnění jeho 

práv na náhradu škody, ať už se jedná o odpovědnost za škodu provozovatele 

nebezpečného provozu, odpovědnost za škodu způsobenou věcí či odpovědností za škodu 

způsobenou vadou výrobku. U škody způsobené vadou výrobku má navíc poškozený 

možnost uplatnit svůj nárok u poměrně široké škály subjektů, což mu do jisté míry 

poskytuje výhodu, neboť může svůj nárok uplatnit u toho subjektu, vůči kterému bude 

schopen nejsnáze prokázat potřebné předpoklady pro vznik odpovědnosti tohoto 

konkrétního subjektu. Nicméně na druhé straně je nutné zmínit, že právní řád poskytuje 

ochranu potenciálním škůdcům v souvislosti se vznikem škody z důvodu 

nepředvídatelnosti ve vztahu k technickému a vědeckému vývoji. Role tohoto 

ochranného institutu bude, dle mého názoru, v souvislosti s umělou inteligenci značná, 

přičemž otázkou je, zda její význam korigovat judikaturou, případně na úrovni zákona. 

Nicméně ze všeho výše uvedeného je, dle mého názoru, zřejmé, že v budoucnu bude 

nutné úpravu odpovědnosti ve vztahu k umělé inteligenci modifikovat.  

  

                                                 
281 Pro srovnání uvádím případ, kdy umělá inteligence vytvořila simulaci vesmíru, v jejímž rámci byla 

schopna simulovat i jevy, pro jejichž zpracování či predikci nebyla tato umělá inteligence „trénována“. 

(SCHRÖDEROVÁ, Simona. Kdo ponese odpovědnost za jednání robotů? Hospodářské noviny. 

4.7.2019. [online].  [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: https://zahranicni.ihned.cz/c1-66603750-umela-

inteligence-poprve-simulovala-vesmir-dokazala-vykreslit-i-to-co-ji-vedci-nikdy-neucili) 

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66603750-umela-inteligence-poprve-simulovala-vesmir-dokazala-vykreslit-i-to-co-ji-vedci-nikdy-neucili
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66603750-umela-inteligence-poprve-simulovala-vesmir-dokazala-vykreslit-i-to-co-ji-vedci-nikdy-neucili
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6. Konkrétní případy odpovědnosti umělé inteligence  

V následující části této práce bych chtěl zmínit konkrétní případy výskytu umělé 

inteligence, a jakým způsobem by mohlo být posuzováno způsobení škody tímto 

konkrétním typem umělé inteligence.  

 

6.1. Škoda způsobená autonomním automobilem 

V úvodní kapitole této práce jsem uvedl jednotlivé typy umělé inteligence dle 

jejích autonomie. V případě autonomních vozidel došlo ke stanovení určitých stupňů 

automatizace, a to v závislosti na autonomii, respektive v závislosti na tom, jak velkou 

pozornost musí člověk – řidič – vozidlu, respektive řízení věnovat. Zmíněných stupňů je 

celkem šest, přičemž na stupni 0 není vozidlo vůbec autonomní, zatímco na stupni 5 je 

vozidlo plně autonomní, tzn., že řidič se v takovém vozidle nemusí věnovat nejenom 

řízení, ale nemusí ani věnovat pozornost dopravnímu provozu, případně pokynům 

vozidla, na jejichž základě by musel převzít řízení. 282  

Autonomní vozidla patří do jednoho z mála oborů lidské činnosti, ve které lze 

skutečně hovořit o umělé inteligenci. Tento způsob využití umělé inteligence se navíc 

dynamicky rozvíjí, přičemž někteří se shodují na tom, že vývoj v oblasti autonomních 

vozidel zaznamenal v posledních letech takový pokrok, že skutečně autonomní vozidlo, 

tzn. automobil na páté – nejvyšší – úrovni dle výše uvedeného, bude v provozu již v roce 

2021.283 

Přestože autonomní vozidla budí značné kontroverze, mnoho odborníků vidí 

v autonomních vozidlech naopak budoucnost mobility. V této souvislosti bych chtěl 

zmínit například Švédsko, které na vládní úrovni prosazuje tzv. Vizi 0, která má za cíl 

snížit počet smrtelných dopravních nehod na nulu, a to nejpozději do roku 2050, přičemž 

právě v autonomních vozidlech, digitalizaci a automatizaci spatřuje švédská vláda značný 

potenciál, který by mohl v naplnění této vize v budoucnu pomoct.284  

                                                 
282 Dude, Where’s My Autonomous Car? The 6 Levels of Vehicle Autonomy. Synopsys Inc. [online]. [cit. 

2.2.2020]. Dostupné z: https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html  
283 CONDLIFFE, Jamie. 2021 May Be the Year of the Fully Autonomous Car. MIT Technology Review 

17.8.2016. [online]. [cit. 16.7.2019]. Dostupné z: https://www.technologyreview.com/s/602196/2021-may-

be-the-year-of-the-fully-autonomous-car/ 
284 Government Offices of Sweden. Renewed Commitment to Vision Zero – Intensified efforts for transport 

safety in Sweden. [online] [cit. 5.2.2020] Dostupné z 

https://www.government.se/4a800b/contentassets/b38a99b2571e4116b81d6a5eb2aea71e/trafiksakerhet_1

60927_webny.pdf 

https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html
https://www.technologyreview.com/s/602196/2021-may-be-the-year-of-the-fully-autonomous-car/
https://www.technologyreview.com/s/602196/2021-may-be-the-year-of-the-fully-autonomous-car/
https://www.government.se/4a800b/contentassets/b38a99b2571e4116b81d6a5eb2aea71e/trafiksakerhet_160927_webny.pdf
https://www.government.se/4a800b/contentassets/b38a99b2571e4116b81d6a5eb2aea71e/trafiksakerhet_160927_webny.pdf
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 V České republice se problematikou autonomních vozidel zabývá Ministerstvo 

dopravy, které vydalo Akční plán autonomního řízení.285 Akční plán v souvislosti 

s odpovědností za provoz autonomního vozidla navrhuje, aby v nejbližší době došlo 

k revizi základních pojmů jako je například 

 

 řidič/uživatel, 

 vozidlo, výrobce vozidla, provozovatel vozidla, vlastník vozidla, technický stav, 

 infrastruktura, poskytovatel telekomunikací, poskytovatel služeb.286 

 

Problematiku nedostatečné terminologie a její legální definice lze ilustrovat právě na 

pojmu řidič, neboť plně autonomní automobily nebudou mít žádného řidiče, ale například 

navrhovaného „uživatele“. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z klíčových pojmů, 

který se vztahuje k dopravnímu provozu na pozemních komunikacích, je zřejmé, že jeho 

revize je nevyhnutelná. Totéž platí i pro zbylé výše uvedené pojmy, přičemž se 

bezpochyby nejedná o vyčerpávající výčet.287  

V současné době je hlavním legislativním omezením pro provoz plně 

autonomních vozidel na veřejných komunikacích skutečnost, že jednou z hlavních 

povinností řidiče je věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na 

pozemních komunikacích.288 Případy, ve kterých dochází ke způsobení škody vozidly, 

lze rozdělit do dvou kategorií, a to (i) nehody způsobené vadou vozidla, případně (ii) těžší 

zranění způsobená v důsledku toho, že karoserie vozidla nesplňovala dostatečné nároky 

na bezpečnost v případě nehody.289 Zavedení autonomních systémů ve svém důsledku 

povede ke snížení nehod, a to zejména z toho důvodu, že lidé, kteří mohou být za 

                                                 
285 Ministerstvo dopravy ČR. Akční plán autonomního řízení. [online]. [cit. 5. 2. 2020], Dostupné z: 

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-

autonomn%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ma_KORNB8UGXNR8.pdf 
286 tamtéž, s. 35 
287 ARENTZ, Elizabeth. "Driving Miss Lazy: Autonomous Vehicles, Industry and the Law," Ohio State 

Business Law Journal 12, no. 2. 2018. s. 232 
288 srov. § 5 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách, některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). 
289 GARZA, Andrew P. „Look Ma, No Hands!“: Wrinkles and Wrecks in the Age of Autonomous Vehicles. 

New England Law Review, Vol. 46, Issue 3, 2012, s. 590 

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-autonomn%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ma_KORNB8UGXNR8.pdf
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-autonomn%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ma_KORNB8UGXNR8.pdf
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volantem nepozorní nebo unavení, budou nahrazeni softwarem a senzory,290 přičemž 

k tomuto názoru se přiklání více autorů.291 

Přestože v případě autonomních automobilů je možné setkat se s názory, že by 

k nim mělo být přistupováno naprosto individuálně v tom smyslu, že by jim měly být 

vytvoření samostatné právní instituty, a to zejména v souvislosti s odpovědností za škodu, 

druhá skupina se přiklání k využití právních institutů, kterou jsou aplikovány na již 

existující obdobné přístroje, přičemž v této souvislosti lze zmínit následující kategorie. 

Prvním z nich je funkce autopilota v letadla. Za případnou poruchu autopilota 

v letadle bezpochyby odpovídá výrobce letadla, případně na základě regresního nároku 

dodavatele systému autopilota. Primárně však odpovídá provozovatel letadla.292 

Argumentem proti tomuto přístupu je skutečnost, že piloti v letadle mají nad autopilotem 

(resp. měli by mít) neustálý dohled, aby mohli předejít případným komplikacím během 

letu. Nicméně i tento přístup lze v souladu s výše uvedeným prosazovat i u autonomních 

vozidel a požadovat po řidiči určitý dohled nad vozidlem, případně takový dohled 

požadovat v určitých situacích.293 V této souvislosti bych zmínil například rozdíl mezi 

situací, když se automobil bude pohybovat po dálnici, případně v hustě zastavěné oblasti. 

K tomuto pojetí autonomních vozidel, respektive k této inspiraci se přiklání více autorů, 

nicméně s již zmíněnou výhradou, že autopilot vyžaduje po pilotovi neustálý dohled 

během celého letu.294 

Druhou kategorií, kterou se lze v souvislosti s autonomními vozidly inspirovat 

jsou, poněkud překvapivě, výtahy. Ačkoliv to na první pohled nemusí být úplně zřejmé, 

autonomní automobily mají s výtahy mnoho společného. Základním principem obou je 

dopravit člověka či skupinu lidí z místa A do místa B, přičemž i moderní výtahy jsou 

v podstatě plně autonomní. V této souvislosti lze zmínit jejich historický vývoj, kdy 

v počátcích bylo nutné stanovit určité nároky na výrobce výtahu, zejména bezpečnostní 

standardy apod., které mají dodržovat, přičemž tento tlak ze strany společnosti vedl 

k tomu, že se výtahy staly, až na výjimky, spolehlivě fungujícími přístroji. Výrobci 

                                                 
290 srov. VLADECK, David C. op. cit. sub 240, s. 130 
291 srov. GARZA, Andrew P., op. cit. sub 289, s. 608  
292 viz § 2927 odst 1 OZ 
293 ZOHN, Jeffrey. R. When Robots Attack: How Should the Law Handle Self-Driving Cars That Cause 

Damages [notes] Notes University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy, Vol. 2015, Issue 2 (Fall 

2015), s. 469 
294 GOODRICH, Julie., "Driving Miss Daisy: An Autonomous Chauffeur System," Houston Law Review 

51, no. 1 (Fall 2013): s. 274 
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přistoupili i na skutečnost, že v případě, že se s výtahem, cokoliv stane, odpovědnost 

v tomto případě nese v podstatě bez možnosti jakékoliv liberace právě výrobce.295 

Na první pohled lze tedy na otázku, kdo nahradí škodu způsobenou autonomním 

vozidlem, odpovědět poměrně jednoznačně, a to že v případě, kdy byla škoda způsobena 

v důsledku pochybení řidiče, pak je povinen škodu nahradit on a pokud byla škoda 

způsobena v důsledku selhání autonomního vozidla, pak bude odpovědný výrobce, 

případně prodejce či dodavatel.296 Respektive primárně je těchto případech odpovědný 

k náhradě škody provozovatel autonomního vozidla.297 Ten je následně oprávněn nárok 

vymáhat dle ustanovení o škodě způsobené vadou výrobku.298 V takových případech by 

v ceně autonomního vozidla mělo již být zohledněno pojištění, případně odhadované 

náklady na případnou náhradu škody.299 Samotní výrobci autonomních automobilů jsou 

takovému řešení, tzn., objektivní odpovědnosti výrobce v těchto případech nakloněni.300 

Nicméně takto jednoznačnou odpověď je možné vztáhnout pouze na situace, kdy 

došlo skutečně k vadě vozidla, případně k chybě řidiče. Jak ale postupovat, pokud došlo 

k nehodě autonomního vozidla, která ale není způsobená vadou výrobku, tedy v situaci, 

kdy vozidlo fungovalo tak, jak mělo, nicméně i tak došlo k nehodě a ke vzniku škody? 

V takovém případě například soudy v USA uplatňují pravidlo res ipsa loquitor a přisuzují 

vadu povaze vozidla, a nikoliv chybě řidiče.301 

V této souvislosti se zejména nabízí otázka, jak posoudit situaci, ve které je 

vozidlo naprogramováno tak, aby se za všech okolností zabránilo střetu s člověkem. Dle 

mého názoru je nutné připustit, a možná o to víc v souvislosti s provozem autonomních 

vozidel, že mohou nastat (a skutečně nastávají) nepředvídatelné situace.302 Doposud bylo 

                                                 
295 ZOHN, Jeffrey. R. op. cit. sub 293, s. 483 
296 VLADECK, David C. op. cit. sub 240, s. 141  
297 viz § 2927 odst. 1 OZ 
298 viz § 2939 odst. 1 OZ 
299 PATTYNOVÁ, Jana., BOSÁK, Jiří., Právní aspekty autonomních zařízení, PIERSTONE, EPRAVO.CZ 

Magazine, 4/2016, s. 157-158. 
300 CONDLIFFE, Jamie. op. cit. sub 283 
301 VLADECK, David C. op. cit. sub 240, s. 141 
302 V této souvislosti lze zmínit například rozsudek Arnold v. Reuther 92 So. 2d 593, 596 (La. Ct. App. 

1957). Přestože byl vydán již před více než 60 lety, jeho závěry jsou stále aktuální. V daném případě 

vstoupila žalobkyně do vozovky bez rohlédnutí v momentě, kdy vozidlo žalovaného zatáčelo a ten ji tedy 

neměl šanci spatřit a ani jakkoliv reagovat a žalobkyni srazil. Soud v této souvislosti formuloval následující 

závěry. Řidiče a jeho schopností není možné srovnávat se stroji či roboty. U řidiče je vždy nutné počítat 

s určitou omezenou schopností vnímat veškeré podněty z vnějšího světa a zároveň s určitou reakční dobou 

ve vztahu k těmto podnětům. Z těchto důvodů se někdy řidič dostane do situace, kdy jakkoliv se snažil 

zabránit případnému nebezpečí, výše uvedené limitu mu to nedovolují. To však neznamená, že by jednal 

nedbale.   
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u klasických automobilů posuzováno, zda k dopravní nehodě nedošlo úmyslným či 

nedbalým jednáním řidiče. V souvislosti s autonomními vozidly bude nutné posuzovat, 

zda vozidlo fungovalo tak dobře, jak by se od něj v dané situaci dalo objektivně 

požadovat, tedy zda vozidlo bylo vyrobeno a fungovalo tak, jak vyžadují bezpečnostní 

standardy u obdobných vozidel a zároveň, zda vozidlo fungovalo v souladu se specifikací 

vymezenou výrobcem.303 Zahraniční autoři toto očekávání označují jako consumer 

experience.304 Navíc v rámci českého právního prostředí bude v rámci dokazování velmi 

složité pokusit se prokázat, že na vozidle existovala v době srážky určitá vada, přičemž 

toto se poškozenému nemusí vůbec podařit, a to ani za cenu značných nákladů například 

na zpracování znaleckého posudku.305 

Rovněž přiznat odpovědnost samotnému autonomnímu vozidlu, není, dle mého 

názoru, ideální způsobem, jak přistoupit ke stanovení odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem autonomního vozidla, a to z následujícího důvodu. Takový přístup by 

nepochybně vyžadoval poměrně zásadní změnu legislativy, přičemž součástí návrhu 

zákona je povinně důvodová zpráva, která musí obsahovat předpokládaný hospodářsky 

a finanční dosah navrhované úpravy.306 V tomto případě se, dle mého názoru, nabízí dvě 

varianty řešení, a to  

 

i. případnou škodu nahradí vlastník vozidla, respektive upravená varianta 

povinného ručení, které bude mít vlastník takového vozidla povinně 

sjednané, přičemž tato událost nepochybně povede k tomu, že platby 

v rámci tohoto povinného ručení budou vlastníkovi takového vozidla 

navýšeny, nebo 

 

ii. bude zřízen národní/evropský/mezinárodní fond, ze kterého budou 

hrazeny škody způsobené autonomními vozidly, do kterého budou 

vlastníci autonomních vozidel povinně přispívat.307  

                                                 
303 srov. VLADECK, David C. op. cit. sub 240, s. 132 
304 GARZA, Andrew P. op. cit. sub 289, s. 590 
305 ŠVESTKA, Jiří. a kol. op. cit. sub 107, s. 1049 
306 srov. § 86 odst. 2 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů 
307 k tomuto názoru se přiklání i Expertní komise Evropské komise viz op. cit. sub 69, s. 62 
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V obou výše uvedených případech dojde de facto k situaci, kdy náklady spojené 

s náhradou škody budou přesunuty na vlastníky vozidel. Nicméně domnívám se, že druhá 

varianta je všeobecně přijatelnější, a to z následujících důvodů. Vytvořením fondu, ze 

kterého by byly hrazeny případné náhrady škody v souvislosti s provozem autonomních 

vozidel, by byly náklady v maximální možné míře rozptýleny mezi uživatele a výrobce, 

čímž by byly sníženy přímé náklady jednotlivých konkrétních vlastníků. Takový přístup 

je, dle mého názoru, v této souvislosti nejspravedlivější.  

V této souvislosti se rovněž nabízí možnost zakotvení nového typu de facto 

absolutní objektivní odpovědnosti, která bude subsidiárně použitelná v typově 

podobných příkladech výše uvedenému, kdy dojde ke způsobení škody a nebude možné 

ani na základě vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo ke vzniku škody, 

zjistit její příčinu.308 Jsem si samozřejmě vědom, že takový návrh by vedl skutečně 

k přísné objektivní odpovědnosti, a to v podstatě bez možnosti liberace,309 nicméně, 

zároveň si dovoluji tvrdit, že takových případů by mohlo být relativně málo. I tak by 

poškození měli mít možnost svá práva na náhradu škody uplatnit. Někteří autoři však od 

příklonu k absolutní objektivní odpovědnosti odrazují, neboť mají za to, že čím přísnější 

objektivní odpovědnost budeme ve vztahu k umělé inteligenci využívat, tím méně 

prostoru pro testování a rozvoj umělé inteligence poskytneme.310  

V současné době nejsme schopni dohlédnout do budoucnosti dopravy, a kdo ví, 

jak se budeme přemisťovat za několik desítek let a zmíněná úprava objektivní 

odpovědnosti by mohla být stále aktuální pouze pro jiné dopravní prostředky či přístroje. 

Navíc i v současné době je již v zájmu výrobců, aby v důsledku vady jejich vozidla 

vznikaly jakékoliv škody, neboť případné nároky poškozených mohou výrazně zvyšovat 

jejich nároky, a takto upravená objektivní odpovědnost výrobce by tento trend pouze 

umocnila a vyšší bezpečnost by tím byla i v zájmu samotných výrobců.311 

 

 

 

 

                                                 
308 srov. § 2942 odst. 2 písm. e). OZ 
309 Výjimku může, dle mého názoru, tvořit např. vyšší moc. 
310 PAGALLO, Ugo, op. cit. sub 9, s. 213.   
311 GARZA, Andrew P. op. cit. sub 289, s. 606 
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6.1.1. Etické otázky v souvislosti s autonomními automobily 

Nejzásadnější filozoficko-etický problém ve vztahu k autonomním automobilům 

je známý pod názvem tramvajové dilema nebo také „trolley problem“. Touto 

problematikou se jako jedna z prvních zabývala britská filozofka Philippa Ruth Foot ve 

své studii z roku 1967, přičemž dnes obecně známé tramvajové dilema vychází z této 

studie.312 Zjednodušeně se jedná o situaci, kdy tramvaj se po kolejích nezadržitelně řítí 

na skupinu pěti osob (na počtu samozřejmě nezáleží, ale pro zdůraznění dilematu je 

vhodné, aby tuto skupinu tvořilo 3 a více lidí), přičemž pozorovatel stojí u výhybky, 

kterou může pohnout a přesměrovat tak tramvaj na druhou kolej, na které leží pouze jeden 

člověk. Dilema spočívá v tom, zda pouze přihlížet již dějícímu se běhu událostí, či zda 

svým vlastním zásahem zachránit větší počet lidí, nicméně tím samým úmyslným 

jednáním usmrtit jednoho člověka. Tento filozoficko-etický problém se v dnešní době, 

obzvlášť v souvislosti s rozhodováním autonomních vozidel, vyskytuje v mnoha 

variacích, které zohledňují například pohlaví, věk, zdravotní stav, zapojují i zvířata, 

zohledňují i počet osob v autonomním vozidle, mimo něj apod. Zajímavé na této 

problematice je, že žádné řešení takové situace nelze označit jako obecně správné, ale 

přístup k této problematice by měl zohledňovat spíše nejmenší zlo, u kterého lze najít 

největší konsenzus. MIT za tímto účelem vytvořila webovou stránku, na které se lze 

seznámit s nespočtem výše uvedených variací a možnostmi jejich řešení.313 

V této souvislosti se jedná zejména o problematiku, zda upřednostnit určitý 

obecný zájem, před zájmem konkrétního jednotlivce a jak takový obecný zájem vlastně 

definovat. Výše uvedené nasvědčuje tomu, že v konečném důsledku by do diskuze 

a formulování závěrů musela přistoupit určitá autorita, která by musela jednoznačně 

stanovit, jaké skupiny osob, zvířat či majetkových zájmů je nutné upřednostnit a takto 

stanovená pravidla by musela být obecně přijata a dodržována.  

Na jednoduchém případě však lze demonstrovat, o jak nesmírně komplikovanou 

a eticky nejednoznačnou problematiku se jedná. Pro osoby, které budou obecné zájmy 

definovat, bude například podstatné stanovit, aby autonomní vozidlo vždy předcházelo 

co nejmenšímu množství ztrát, úrazů a zranění. Nicméně ve chvíli, kdy se na základě 

takto stanoveného pravidla obecného zájmu bude muset autonomní vozidlo v situaci 

                                                 
312 FOOT, Philippa., The problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, Oxford Review, 

č. 5/1967, s. 147 
313 viz Moral Machine. MIT Media Lab [online]. [cit. 13.1.2019]. Dostupné z: http://moralmachine.mit.edu/  

http://moralmachine.mit.edu/
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zachovat tak, že ohrozí právě tu osobu, která bude v tomto autonomním vozidle sedět, 

případně i jeho rodinu, je velmi pravděpodobné, že s takovým přístupem souhlasit 

nebude. Je tedy nutné si připustit, že každý řidič bude chtít řídit auto, které bude primárně 

chránit jeho a jeho posádku.314 

V této souvislosti je tedy, dle mého názoru, nutné vždy prosadit určitý kompromis, 

který však nikdy nebude ideální, neboť v opačném případě nebude možné autonomní 

vozidla uvést do reálného provozu a dál vyvíjet. Nicméně vyskytují se i názory, že 

takových situací bude naprosté minimum, neboť jak už bylo zmíněno, při provozu 

autonomních vozidel ubyde dopravních nehod, kolon, nebudou potřeba ani semafory 

a celkově dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti v silničním provozu.315 Dle mého 

názoru však taková tvrzení naprosto nereflektují skutečnost, že přestože automobily 

budou v takovém provozu autonomní, lidé – chodci – se budou stále dopouštět 

nepředvídatelných jednání (navíc v situaci, kdy na silnici nebudou potřeba semafory) 

a v důsledku takového chování bude docházet k nepředvídatelným situacím, ve kterých 

bude autonomní vozidlo stát před nutností volby, jaký majetek poškodit, případně koho 

ohrozit, zda chodce, skupinu chodců, či posádku vozidla.  

Závěrem bych chtěl uvést, že průkopníkem v této souvislosti je Mercedes – Benz, 

který jednoznačně deklaroval, že v případě autonomních vozidel vyrobených touto 

značkou upřednostní ochranu řidiče – uživatele – a posádky automobilu.316 Z výše 

uvedeného lze dovodit, že v podstatě není možné jednoznačně konstatovat, zda se jedná 

o správné rozhodnutí či nikoliv, neboť v těchto situacích je v podstatě vždy nutné volit 

pouze „menší zlo“. Domnívám se však, že je správné jednu z možností takto explicitně 

zvolit, neboť tím dochází dalšímu posunu při posuzování této problematiky.  

 

6.2. Nemajetková újma způsobená umělou inteligencí 

V rámci této práce jsem se soustředil převážně na vznik škody jako majetkové 

újmy způsobené v důsledku nebo v souvislosti s činností umělé inteligence. Dle mého 

                                                 
314 BONNEFON, Jean-François, SHARIFF, Azim, RAHWAN, Iyad. The social dilemma of autonomous 

vehicles. Science, Vol. 352, Issue 6293, 2016, s. 1575 
315 tamtéž, s. 1572  
316 CHARLIE, Sorrel. Self-Driving Mercedes Will Be Programmed To Sacrifice Pedestrians To Save The 

Driver. Fast Company. 13.10.2016. [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: 

https://www.fastcompany.com/3064539/self-driving-mercedes-will-be-programmed-to-sacrifice-

pedestrians-to-save-the-driver  

https://www.fastcompany.com/3064539/self-driving-mercedes-will-be-programmed-to-sacrifice-pedestrians-to-save-the-driver
https://www.fastcompany.com/3064539/self-driving-mercedes-will-be-programmed-to-sacrifice-pedestrians-to-save-the-driver
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názoru však je velmi podstatné zmínit i případy, kdy umělá inteligence může způsobit 

nemajetkovou újmu.  

  

6.2.1. Nemajetková újma na zdraví 

Dalším konkrétním využitím umělé inteligence je lékařská diagnóza. Již 

v současné době je umělá inteligence využívána tímto způsobem, nicméně v současné 

době stále ještě funguje v testovacím režimu, případně jako podpůrná metoda.317 Tento 

typ umělé inteligence bude v současné době nejčastěji ve formě tzv. „deep-learning“ 

softwaru, jehož úkolem je analyzovat co největší množství dat, které mu bude lékaři 

poskytnuto a na jejich základě se naučit, jakým způsobem rozpoznat určitý typ 

onemocnění.318 V souvislosti s tímto využitím umělé inteligence bude však nutné klást 

mnohem větší nároky na kvalitu takového softwaru, neboť možná souvislost s přímým 

ohrožením života je, dle mého názoru, evidentní.  

Nicméně hlavním důvodem, proč jsem si pro své zkoumání vybral právě tento typ 

umělé inteligence, je následující. Až doposud jsem se v této práci soustředil zejména na 

vznik škody ve smyslu majetkové újmy. V souvislosti s využitím umělé inteligence ve 

zdravotnictví je vhodné zmínit, že v případě způsobení škody se bude jednat ve většině 

případů o nemajetkovou újmu. Jak jsem již dovodil výše, v těchto případech by se na 

umělou inteligenci nahlíželo jako na výrobek, tzn., že škoda způsobená chybnou 

diagnózou umělé inteligence by se posuzovala dle ustanovení § 2939 OZ. Toto 

ustanovení však neobsahuje povinnost k náhradě nemajetkové újmy. 

Povinnost k náhradě nemajetkové újmy je stanovena v ustanovení § 2894 odst. 2 

OZ, dle kterého se (nebylo-li tak výslovně ujednáno) odčiňuje nemajetková újma 

v případech, kdy to stanoví zvlášť zákon. Na toto ustanovení pak navazuje ustanovení 

                                                 
317 viz např. DAVIS, Nicola. AI equal with human experts in medical diagnosis, study finds. The Guardian. 

24.9.2019. [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/ai-

equal-with-human-experts-in-medical-diagnosis-study-findsnebo ABHIMANYU, Ahuja, S., The impact of 

artificial intelligence in medicine on the future role of the physician. PeerJ vol. 7 e7702. 4.10.2019. 

[online]. [cit. 2.2.2020].  Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6779111/ 
318 viz NICOLE, Martin. Artificial Intelligence Is Being Used To Diagnose Disease And Design New 

Drugs. Forbes. 30.9.2019. [online]. [cit. 2.2.2020]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/09/30/artificial-intelligence-is-being-used-to-diagnose-

disease-and-design-new-drugs/#3dbd44944db5  

https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/ai-equal-with-human-experts-in-medical-diagnosis-study-finds
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/24/ai-equal-with-human-experts-in-medical-diagnosis-study-finds
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6779111/
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/09/30/artificial-intelligence-is-being-used-to-diagnose-disease-and-design-new-drugs/#3dbd44944db5
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/09/30/artificial-intelligence-is-being-used-to-diagnose-disease-and-design-new-drugs/#3dbd44944db5
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§ 2956 OZ, dle kterého vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku nemajetkovou újmu 

na jeho přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil.319  

V souvislosti s nemajetkovou újmou pak vzniká obdobně problematická situace 

jako v souvislosti s prokázáním příčinné souvislosti mezi vznikem škody a vadou 

výrobku. V souvislosti se stanovením diagnózy se však, dle mého názoru, nejspíše 

použije právní úprava vztahující se k použití vadné věci.320 Jak jsem již uvedl, vzhledem 

k tomu, že součástí tohoto typu umělé inteligence bude „deep-learning“ technika, je 

zřejmé, že bude pro poškozeného velmi problematické prokázat vadu věci, která je 

předpokladem pro vznik odpovědnosti toho, kdo vadnou věci použil. Rovněž je v této 

souvislosti nutné zohlednit, že lékařská diagnóza, již ze své podstaty nemusí být a velmi 

často není 100 %. Tato skutečnost bude mít rovněž význam při posuzování, zda chybná 

diagnóza spočívala ve vadě výrobku, případně zda se jednalo, obdobně jako 

u autonomního automobilu, o vznik škody z povahy výrobku, tedy res ipsa loquitor? 

V takovém případě je možné, aby ten, kdo měl nad věcí dohled, případně vlastník 

odpovídal za škodu, nicméně pouze v případě, že zanedbal náležitý dohled. V těchto 

případech bude muset nejspíše až judikatura (a to i v případě novelizace tohoto institutu 

v souvislosti s umělou inteligencí) stanovit míru náležitého dohledu. V rámci této 

problematiky je, dle mého názoru, nutné brát v potaz, že míra náležitého dohledu by měla 

být stanovena poměrně přísně, neboť ve vztahu k ochraně zdraví, je velmi podstatné 

zdůraznit hledisko ochrany poškozeného, které je v těchto případech o to důležitější, 

neboť jde o ochranu zdraví osob jako přirozeného práva.321 

 

6.2.2. Nemajetková újma ve vztahu k ochraně osobnosti 

Ochrana osobnosti člověka je jedním z přirozených práv, přičemž v současné 

době, zejména v souvislosti s rozvojem moderních technologií, je velmi diskutovaným 

tématem ochrana osobních údajů. Tato skutečnost je reflektována na mezinárodní úrovní, 

                                                 
319 ČUŘÍKOVÁ, Pavla. Nemajetková újma dle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 

10.4.2015. [online]. [cit. 6.3.2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/nemajetkova-ujma-dle-

noveho-obcanskeho-zakoniku?browser=full 
320 viz § 2936 a násl. OZ 
321 viz § 81 OZ 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nemajetkova-ujma-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/nemajetkova-ujma-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku?browser=full
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zejména pak na úrovni Evropské unie,322 ale i na úrovni národní.323 Jak jsem již zmínil 

výše v souvislosti s využitím umělé inteligence ve zdravotnictví, umělá inteligence je 

schopná, a to i již na současném stupni vývoje, tzv. „deep – learningu“ nebo „machine – 

learningu“, tzn. je schopna se učit na základě podnětů, které jí jsou určitým způsobem 

předkládany ke zpracování.324 Tyto podněty mohou být rozličné, přičemž se může jednat 

například o zpracování osobních údajů, a to ať už jméno a příjmení, ale například 

i národnost, hlas a podobně. Osobním údajem je ale i údaj o platební kartě. Tyto 

informace jsou pak umělou inteligencí v rámci jejího učení zpracovávány 

a vyhodnocovány a na základě tohoto učení dochází k optimalizaci umělé inteligence. 

Výše zmíněná právní úprava, ať už na evropské či národní úrovni, zajišťuje 

subjektům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány tzv. právo na výmaz, respektive právo 

být zapomenut, které subjektu údajů zaručuje, že na jeho žádost správce osobních údajů 

zpracovávané osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže. V návaznosti se pak nabízí 

otázka, jakým způsobem správce údajů vymaže osobní údaje z databáze a zároveň z již 

„naučeného“ umělou inteligencí.325 Přičemž, správce, nebo na jeho základě zpracovatel, 

je povinen zajistit výmaz i veškerých kopií či replikaci osobních údajů.326 Pokud toto 

správce osobních údajů neučiní, pak subjektu, jehož osobní údaje jsou, zpracovávány 

může v důsledku toho vzniknout majetková i nemajetková újma. V případě, že by pak 

správce nebo zpracovatel zpracovával osobní údaje subjektu s vědomím, že je, z výše 

uvedených důvodů nebude schopen následně vymazat, lze takové jednání označit za 

nedbalé.327  

Konkrétní příklad takové nemajetkové újmy může být v důsledku 

automatizovaného rozhodování založeného na posouzení určitých vstupních údajů 

                                                 
322 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zrpacování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů  
323 zák. č. 110/2019 o zpracování osobních údajů 
324 viz CHALLEN, Robert, DENNY, Joshua, PITT Martin, et. al Artificial intelligence, bias and 

clinical safety. BMJ Qual Saf. 2019. s. 236.  
325 HUMERICK, Matthew. Taking ai personally: How the e.u. must learn to balance the interests of 

personal data privacy & artificial intelligence. Santa Clara High Technology Law Journal, 34(4), 2018, 

s. 402. 
326 viz ustanovení § 48 a 49 zákona o zpracování osobních ůdajů nebo čl. 17 GDPR 
327 viz § 2911 OZ 
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posuzovaného subjektu, a to například v bankách při rozhodování o uzavření smlouvy 

o úvěru.328 

 

6.3. Shrnutí 

V rámci této části jsem se pokusil prakticky věnovat možnostem využití umělé 

inteligence, a to na konkrétních příkladech. Na těchto příkladech jsem chtěl demonstrovat 

zejména skutečnost, že umělá inteligence a její využití nabízí netušené množství 

možností. V této souvislosti je však nutné vnímat, že každé takové využití nese svá 

specifika, která bude nutné zohlednit ve vztahu ke vznikům škod z činnosti umělé 

inteligence, a to, dle mého názoru, nejprve judikaturou a následně i na legislativní úrovni. 

Domnívám se, že v této souvislosti je pak vždy nutné posuzovat dopady přístupu 

k odpovědnosti umělé inteligence na poškozené, ale i na uživatele. Dle mého názoru není 

například ve vztahu k autonomním vozidlům vhodné, aby náklady na případné náhrady 

škody nesli konkrétní provozovatelé těchto vozidel ve formě přímých nákladů – jako 

například zvýšené povinné ručení.  

Dále jsem se na výše zmíněných příkladech pokusil demonstrovat, jak 

komplexním fenoménem umělá inteligence je. Zejména pak technika deep-learningu ve 

vztahu k ochraně osobních údajů bude, dle mého názoru, velmi diskutovaným tématem. 

Na jedné straně budou zájmy vývojářů na co největší efektivitě takto založené umělé 

inteligence, nicméně na straně druhé bude nutné chránit oprávněné zájmy uživatelů 

a jejich osobní údaje, a to tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do ochrany 

osobnosti. Ve vztahu k osobním údajům hrozí, dle mého názoru, velké riziko v souvislosti 

s diskriminací na základě automatizovaného rozhodování založeného na osobních 

údajích.  

V neposlední řadě jsem zmínil i možnost vzniku nemajetkové újmy ve 

zdravotnictví, kde se umělá inteligence rovněž začíná vyskytovat stále častěji.  V této 

souvislosti je podstatná ochrana poškozeného, který má v souvislosti se svými nároky, 

zejména pak ve vztahu k příčinné souvislosti, problematickou situaci již v současné době 

ve vztahu k lékařům a prokazování jejich postupu v rozporu s lege artis, a o to těžší pozici 

bude mít ve vztahu k umělé inteligenci, která bude v budoucnu schopna určit diagnózu. 

                                                 
328 srov. ŠTĚDROŇ, Bohumír, Law or Artificial Intelligence - New Trends in the Data Protection. Masaryk 

University Journal of Law and Technology 1. no. 1 (Summer 2007). s. 209-214 
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Této problematice bude, dle mého názoru, nutné v budoucnu věnovat stále větší 

pozornost 
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7. Úvahy nad možnostmi budoucího přístupu k odpovědnosti umělé 

inteligence 

V rámci této práce jsem poukázal na skutečnost, že současná právní úprava 

odpovědnosti v rámci (českého) právního řádu je v souvislosti s umělou inteligenci 

dostatečná, nicméně zároveň dosahuje svých limitů a domnívám se, že velmi brzy může 

nastat situace, kdy přestane plnit svou funkci nebo bude její funkci možné naplnit pouze 

na úkor zvýšených nároků na třetích osob, zejména pak poškozených. Níže se pokusím 

nastínit určité možnosti, díky kterým by byl možné výše nastíněné problémy překonat.  

Dle mého (a nejenom mého329) názoru, by k překonání nedostatků mohlo dojít 

například pomocí zavedení institutu elektronické osoby. Tento institut by měl být 

dostatečně komplexní, aby byl schopen plnit svou funkci, kterou by mělo být zejména 

zajištění náležité náhradu škody v případech, kdy jí způsobí umělá inteligence nebo škoda 

vznikne v souvislosti s činností umělé inteligence. Na tomto místě je však vhodné zmínit, 

že se vyskytují i názory, že zavedení statusu elektronické osoby není ve vztahu 

k odpovědnosti umělé inteligence nutné.330 

  

7.1. Právní osobnost umělé inteligence 

V souvislosti s vývojem autonomie umělé inteligence se nabízí jednoznačná 

otázka, zda by umělá inteligence neměla být v budoucnu postavena (alespoň určitým 

způsobem) na roveň člověka, respektive zda by vedle fyzických a právnických osob 

neměla být vytvořena nová kategorie osob, do které by spadala umělá inteligence. Touto 

otázkou se zabývá například již zmíněné Usnesení Evropského parlamentu a dochází 

k závěru, že by Evropská komise při posuzování dopadů nově vytvořeného legislativního 

rámce v souvislosti se zakotvením umělé inteligence měla věnovat pozornost skutečnosti, 

že „v  dlouhodobém výhledu bude vytvořen zvláštní právní status robota, aby alespoň ti 

nejsložitější autonomní roboti měli status elektronické osoby odpovědné za náhradu 

způsobené škody, přičemž elektronická osoba by mohla být používána i v případech, kdy 

roboti činí autonomní rozhodnutí nebo jiným způsobem samostatně interagují s třetími 

stranami“331 

                                                 
329 např. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58 
330 Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies op. cit. sub 69, s. 6 
331 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 59 písm. f) 
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Kolem zakotvení právní osobnosti umělé inteligence vyvstává samozřejmě velké 

množství souvisejících otázek, a to od problematiky, jak vůbec takový druh osobnosti 

pojmenovat, čím se budou oni „nejsložitější autonomní roboti“ odlišovat od ostatních 

druhů umělé inteligence, zda bude zohledněno rozdělení např. dle typů umělé 

inteligence,332 až po celkové pojetí tohoto institutu v rámci právního řádu. Lze totiž říci, 

že právní řád ve své podstatě slouží k tomu, aby určoval pravidla fungování osob, a to ať 

už právnických nebo fyzických, veřejných či soukromých.  Je tedy zřejmé, že vytvoření 

– pracovně bych si ji dovolil nazvat například „elektronické“333 – osoby by mělo 

dalekosáhlé důsledky, které by se promítaly do celého právního řádu, tedy nejenom do 

soukromého práva, ale i veřejného práva jako celku, stejně tak i do ústavního pořádku.334  

Dle mého názoru by bylo velmi podstatné, aby zákonodárce v souvislosti se 

zavedením elektronické osoby určil jednoznačnou hranici, která by stanovila, v jakých 

případech by bylo možné mluvit o elektronické osobě a kdy by se jednalo o pouhou věc. 

Domnívám se, že by v této souvislosti byl rovněž použitelný přístup obdobně jako u 

zvířat. Ustanovení § 494 OZ jako první v české právní úpravě stanovilo, že živé zvíře má 

zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor.335 Jedná se tedy o kategorii sui 

generis, přičemž obdobně by mohla být upravena i umělá inteligence odpovídající 

určitému stupni autonomního vývoje. U zvířat se v pochybnostech o tom, zda živý 

organismus patří pod kategorii zvířat či rostlin, platí vyvratitelná domněnka, že se jedná 

o zvíře. 336 Obdobná domněnka by pak, dle mého názoru, mohla být formulována i 

v případě elektronické osoby, a to tak, že v případě pochybností, zda se jedná o věc nebo 

umělou inteligenci, by se mělo jednat o věc, nebude-li prokázán opak. Domnívám se, že 

                                                 
332 viz část. 1.1 výše 
333 toto označení používá například i Krausová (viz. KRAUSOVÁ, Alžběta. op. cit. sub. 41, s. 700-704) 
334 V této souvislosti je však klíčovou otázkou, do jaké míry je možné a společensky přijatelné ústavní 

zakotvení práv, či dokonce přirozených práv na ústavní úrovni. Občanský zákoník u člověka vychází 

z vrozených, rozumem a citem poznatelných přirozených práv (viz § 19 OZ).   
335 viz § 494 OZ 
336 Přestože označení určitého jsoucna za zvíře se může zdát na první pohled poměrně jednoznačné, a to 

zejména na základě negativního vymezení vůči člověku, rostlinám, nežívé přírodě vůči ostatním hmotným 

či nehmotným věcem, stejně však lze narazit na takové organismy, u nichž může být zařazení do kategorie 

zvířat či rostin poněkud problematické. V této souvislosti, s ohledem na zájem člověka na ochraně přírody 

a s ohledem na zvláštní význam a hodnotu zvířat jako tvorů nadaných smysly a schopnými vnímat bolest, 

je pak, dle autorů, nutné u živých organismů uplatnit domněnku, že se v pochybnostech mezi zvířetem 

a rostlinou, jedná o rostlinu. (BÍLKOVÁ, Jana, op. cit. sub 244, s. 1748.)  
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by se tím rozptýlily obavy odpůrců dereifikace či zavedení statusu elektronické osoby, 

kteří uvádí, že by tím mohlo docházet ze zneužití tohoto postavení umělé inteligence.337 

 

7.1.1. Dereifikace 

Výše jsem zmiňoval dereifikaci zvířat v rámci právní úpravy. Dle mého názoru je 

i ve vztahu k případnému zavedení institut elektronické osoby podstatné zkoumat 

východiska tohoto přístupu. Tento přístup je reflexí právně-etického přístupu, který 

reflektuje zejména rozmach ekologie a etiky ochrany zvířat. Zároveň vychází ze samotné 

poznatelné podstaty zvířete jako živého tvora výrazně se lišícího od neživých věcí.338 

Vychází tedy z předpokladu, že si zvíře, jako živý tvor, zaslouží zvláštní ochranu a péči 

v tom smyslu, aby nedocházelo k jednání, které by zvířatům způsobovalo bolest či 

utrpení.339 Zjednodušeně lze tedy říci, že dereifikace u zvířat vycházela z jejich základní 

charakteristiky jako živého tvora.  

V této souvislosti bych si však chtěl položit otázku, co když umělá inteligence 

dosáhne takového stupně vývoje, že si bude schopna, stejně jako lidé, uvědomovat sama 

sebe.340 Dle mého názoru by bylo vhodné přistupovat k umělé inteligenci dle jejích 

prokazatelných vlastností a kvalit, a to obdobně jako u zvířat. Ve chvíli (která samozřejmě 

nemusí nikdy nastat), kdy umělá inteligence dosáhne takového stupně autonomie, že bude 

smysly nadaná a bude disponovat rozumem, a dokonce snad i citem, bude dle mého 

názoru odmítání statusu elektronické osoby neudržitelné.  

                                                 
337 Jednu z takových obav formuloval například Evropský hospodářský a sociální výbor, který uvádí, že 

z „občanskoprávní odpovědnosti vyplývá preventivní působení na změnu chování, které může zmizet, 

jakmile již odpovědnostní riziko nenese tvůrce, protože se přesouvá na robota (nebo systém UI). Navíc zde 

existuje riziko nesprávného použití nebo zneužití takové právní formy. Přirovnání k omezené odpovědnosti 

společností poněkud pokulhává, protože v takovém případě je vždy ve výsledku odpovědnou fyzická 

osoba“ (Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Umělá inteligence – dopady 

umělé inteligence na jednotný trh (digitální), výrobu, spotřebu, zaměstnanost a společnost. Úřední věstník 

EU C 288/2 CS ze dne 31. 8. 2017. bod 3.33.)  
338 TELEC, Ivo. O vládním návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2009, č. 19, s. 682 
339 PROUZA, Ivan. Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí. Právní rozhledy. 2017, č. 1, s. 16 
340 Domnívám se, že odpůrci statusu umělé inteligence vycházejí z ontologického personalismu, dle kterého 

jsou lidé lidmi proto, že disponují určitou přirozeností a zároveň specifickým DNA. Tento přístup tedy 

vychází z toho, že lidé jsou ze své podstaty racionální bytosti a morální činitelé. Nicméně objevují se 

názoru, že tomu tak být nemusí a že značnou část „lidských“ kvalit získáváme nebo se je učíme. Z toho 

vyplývá, že genetické kritérium, tzn. dispozice určitým konkrétním DNA, není morálně relevatní ve vztahu 

osobě. Naopak uplatněním empirického funkcionalismu, který prosazuje, že jedinec je osobou díky 

vlastnictví jistých funkcí, které s osobou obvykle spojujeme, např. schopnost vyšších kongitívních funkcí, 

uvědomění si sebe sama apod. (viz SUCHÁNEK, Marek. Mýtus ontologického personalismu. Časopis 

zdravotnického práva a bioetiky. 2017, č. 3, s. 49-66), tímto přístupem by, dle mého názoru, mohlo být 

ospravedlnitelné přizání statusu elektronické osoby umělé inteligenci. 
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7.1.2. Dva stupně elektronické osoby 

V souvislosti se zakotvením elektronické osoby se nabízí více přístupů, kterými 

se lze inspirovat.  Jedním z nich je například úprava obdobně jako u právnických osob. 

„Umělou inteligenci by bylo možné do právního řádu definovat například jako útvar 

odlišný od člověka nadaný schopností samostatně rozhodovat a jednat, potažmo jako 

umělý útvar nadaný od svého vzniku do svého zániku, obdobně jako je tomu u právnické 

osoby. Otázka vzniku a zániku by pak mohla být řešena např. zápisem do rejstříku umělé 

inteligence, obdobně jako u právnických osob.“341 

V českém právním řádu je vznik právnické osoby stanoven jako dvoufázový, tzn. 

ustanovení právním jednáním zakládajících členů právnické osoby342 a následně vznik 

zápisem do příslušeného veřejného rejstříku či jinou právní skutečností.343 Lze si tedy 

například představit situaci, kdy bude k elektronické osobě přistupováno obdobným 

způsobem v případě, kdy bude konkrétní software, program apod. ve fázi testování a jiný 

přístup bude uplatněn v případě, kdy bude umělá inteligence již dokončena a bude 

„vypuštěna do reálného světa“. Dle mého názoru by taková fáze mohla být podmíněna 

určitým testováním344 a následnou certifikací.345  

Dvoufázovost lze spatřovat i u osob fyzických, kdy právní úprava rozlišuje právní 

osobnost,346 tzn. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti 

a svéprávnost, tedy nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se 

k povinnostem (právně jednat).347 Co se týče samotného principu registrace, tak k tomu 

se v rámci již zmíněných Občanskoprávních pravidel pro robotiku přiklání i Evropský 

parlament.348 

V případě umělé inteligence je, dle mého názoru, srovnání s dvoufázovostí 

přiznaného rozsahu práv a povinností přiléhavější u fyzických osob než u osob 

právnických. Svéprávnost u fyzických osob je totiž odvozena od rozumové a mravní 

vyspělosti v určitém konkrétním věku života fyzické osoby. Dle občanského zákoníku se 

                                                 
341 MIKEŠ, Stanislav. Právo ve věku inteligentních strojů. Bulletin advokacie. 2018, č. 4, s. 18 
342 viz § 122 OZ 
343 viz § 126 odst. 1, 2 OZ 
344 Důraz na testování a certifikaci kladou i zahraniční právní úpravy, stejně tak i Evropská unie ve svých 

návrzích, jak jsem uvedl ve druhé kapitole této práce. 
345 S nadsázkou lze v této souvislosti, dle mého názoru, konstatovat analogii s občanským průkazem.  
346 viz § 15 odst. 1 OZ 
347 viz § 15 odst. 2 OZ 
348 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 59 písm. f) 
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člověk stává plně svéprávným zletilostí, přičemž zletilosti nabývá člověk dovršením 

osmnáctého roku života.349 Před dovršením osmnáctého roku života lze plné svéprávnosti 

nabýt přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství.350 Přičemž možnost žádat 

o přiznání svéprávnosti anebo možnost uzavřít manželství je rovněž odvozena od 

rozumové a mravní vyspělosti daného jedince v kombinaci s dovršeným věkem života.351 

Umělá inteligence by mohla, dle mého názoru, fungovat v jednotlivých úrovních 

své existence v rámci určitého hájení, které by bylo možné navázat na časové kritérium 

např. jako ochrannou dobu, případně by kritériem mohla být určitá předregistrace do 

registru elektronických osob.352 Tato předregistrace by umělé inteligenci zaručovala 

postavení sui generis odpovídající například již zmíněnému přístupu občanského 

zákoníku ke zvířatům, který by umělé inteligenci zajišťoval určitá práva a související 

povinnosti a zároveň by jí zaručoval nadřazené postavení ve vztahu k běžným strojům či 

softwaru, které nejsou nadány autonomním rozhodováním. Rovněž by jí ale zajišťoval 

určitý ochranný režim, který by reflektoval to, že tato umělá inteligence je stále ještě ve 

fázi vývoje a v rámci toho může při jejím testování docházet k určitým nepředvídatelným 

chybám, které budou mít dopad ve vnějším světě. Domnívám se, že takový ochranný 

režim by pak nutné musel být spojen s omezenou možností využití umělé inteligence 

a zároveň s důrazem na náležitý dohled. 

Obdobný přístup by však bylo u umělé inteligence, dle mého názoru, možné 

uplatnit až ve chvíli, kdy umělá inteligence dosáhne takové míry autonomie a stupně 

vývoje, že se její „osobnost“ bude v průběhu její existence (skoro by se nabízelo označení 

„životního cyklu“, „životnosti“, či snad dokonce „života“) vyvíjet. Tento proces bych 

přirovnal k „dospívání“ u člověka. U umělé inteligence s nižší mírou autonomie 

a sebeuvědomění lze, dle mého názoru, uvažovat pouze o „ochranné době“ v rámci 

testovacího režimu a vývoje, nicméně u této umělé inteligence s nižší mírou autonomie 

bude, stejně jako je tomu dnes, stále nést odpovědnost lidský faktor a nikoliv samotná 

umělé inteligence, a o osobnosti jako takové nebude nutné uvažovat, a to jednoduše z toho 

důvodu, že se v podstatě nebude jednat o umělou inteligenci v pravém slova smyslu, která 

by byla schopná reflektovat (i kdyby v omezené míře) důsledky svého jednání, ale naopak 

                                                 
349 viz § 30 odst. 1 OZ 
350 viz § 30 odst. 2 OZ 
351 viz § 672 odst. 2, dle kterého může soud ve výjimečných případech povolit uzavření manželství 

nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody 
352 PAGALLO, Ugo. op. cit. sub 9, s. 213. 
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by se stále jednalo pouze o chytré stroje, které uvažují v předem definovaných vzorcích 

a situacích.  

V souvislosti se zmíněnými nejsložitějšími roboty353 bych si dovolil navrhnout 

následující hranici, dle které by bylo možné tyto nejsložitější roboty odlišit od zbylých 

robotů, resp. umělé inteligence. Touto hranicí by, dle mého názoru, mohl být již zmíněný 

Macurův noční řidič. Výše jsem zmínil Macurovo preventivní pojetí odpovědnosti, které 

Macur ilustruje na případu nočního řidiče, který je schopen vnímat hrozbu sankce 

v případě, že by způsobil škodu např. cyklistovi, o němž ve chvíli, kdy vyjíždí, ani nemusí 

vědět, respektive takového cyklistu ani nemusí při své jízdě potkat. Nicméně tato slabá 

hrozba sankce v případě, že noční řidič nepřizpůsobí styl své jízdy podmínkám (ať už 

povětrnostním, podmínkám viditelnosti, silnici, po které jede, terénu, apod.) je onou 

hranicí, kterou bych chtěl navrhnout pro odlišení skutečně autonomních robotů.  Otázkou 

samozřejmě je, jak tuto hranici prakticky – technicky – u jednotlivých typů umělé 

inteligence určit, neboť, podle mého názoru, jiný způsob ověřování bude nutné použit 

například u osobních asistentů a jiný například u autonomních vozidel.  

Stanovením této hranice by pak rovněž bylo možné odlišit v situaci, kdy bude mít 

elektronická osoba deliktní způsobilost. Tzn., že bude možné přičítat jí odpovědnost za 

její jednání a za škodu způsobenou tímto jednáním. V této souvislosti je totiž nutné 

posoudit i skutečnost, že tvůrci umělé inteligence jsou do značné míry schopni regulovat, 

do jaké míry je umělá inteligence schopna danou hranici překročit a je tedy schopna 

samostatného učení a jednání.354 Domnívám se tedy, že v případě, že by umělá inteligence 

byla určitým způsobem omezena, dalo by se na ni stále nahlížet jako na výrobek (ideálně 

po určitých legislativních úpravách) a v případě, že by omezena nebyla a jednalo by se o 

typ III a vyšší umělé inteligence, pak by tato mohla odpovídat za zaviněné způsobení 

škody. 

 

7.1.3. Etické otázky 

V souvislosti s vývojem a rozšiřováním umělé inteligence v rámci společnosti se 

samozřejmě nabízí množství etických otázek. Jedna z nich, která, dle mého názoru, budí 

                                                 
353 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 59 písm. f) 
354 KRAUSOVÁ, Alžběta & HAZAN, Hananel. Robots with Biological Brains: Autonomy and Liability 

of a Semi-Artificial Life Form. The Lawyer Quarterly. 2017. 7. s. 164. 
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největší vášně, je otázka zavedení statusu elektronické osoby.355 O zavedení statusu 

elektronické osoby (případně virtuální osoby356) se velmi často hovoří jako o řešení 

otázek vztahujících se k odpovědnosti umělé inteligence za její jednání.  

V této souvislosti bych chtěl znovu odkázat na Usnesení Evropského parlamentu, 

dle kterého o zavedení statusu elektronické osoby mají vycházet zejména ze zajištění 

majetkových prostředků a zároveň vytvoření jednoznačné pasivní legitimace pro 

případné poškození. 357 Tento institut by měl zároveň snížit náklady případného řízení 

o určení odpovědnosti a zároveň snížení nákladů pro vymožení takového nároku.358 

Přestože lze mít za to, že orgány Evropské unie předpokládají v podstatě výlučně 

majetkovou povahu institutu elektronické osoby, v této souvislosti jsou stále častěji 

zmiňovány úvahy ve smyslu, jakým způsobem by umělá inteligence, například ve formě 

robota, mohla být lidmi využívána, zda by jí mohla být přiznána určitá práva, včetně 

základních práv apod. V souvislosti s podobou takových (s největší pravděpodobností) 

humanoidních robotů se nabízí i problematika například sexuálních robotů. Tito mohou 

na jednu stranu pomáhat například osobám inklinujících ke znásilnění či zneužívání dětí, 

na stranu druhou však mohou takové chování u lidí podnítit, kdy humanoidní roboti by 

mohli být pouze jakýmsi předstupněm před lidmi. Rovněž v souvislostí s asijskými 

zeměmi, kde je fascinace humanoidními roboty již tradičně zažita, lze zmínit 

problematiku romantického vztahu s takovým humanoidním robotem, otázku manželství 

apod. V této práci jsem již zmiňoval udělení občanství prvnímu robotovi, a to Saudskou 

Arábii.359 

Vůči zavedení statusu elektronické osoby se velmi ostře vymezil například 

Evropský hospodářský a sociální výbor, který ve svém stanovisku uvádí, že se staví proti 

jakékoli formě právní subjektivitu robotu, neboť, dle jeho názoru, by tím došlo 

k nepřijatelnému morálnímu hazardu. Zároveň zmiňuje, že vnímá argument a srovnání 

s konstruktem právnické osoby, nicméně zároveň ve vztahu k občanskoprávní 

odpovědnosti připomíná, že u právnických osob je vždy v konečném důsledku odpovědná 

                                                 
355 Můžeme jí nazývat osobou elektronickou, vrituální apod. V rámci této práce budu nadále pracovat 

s pojmem elektronická osoba. 
356 NASEH, Morteza V. Person and Personality in Cyber Space: A Legal Analysis of Virtual Identity 

Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 1 (Summer 2016), s. 12 
357 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 59 písm. f) 
358 KRAUSOVÁ, Alžběta. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní 

rozhledy, 20/2017, s. 700 
359 tamtéž s. 702 
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fyzická osoba, nicméně u elektronické osoby by tomu tak nebylo, případně být nemuselo. 

A morální hazard lze spatřovat právě v tomto smyslu a případném zneužití statutu 

elektronické osoby.360 V této souvislosti lze uvést i závěry české právní doktríny, dle 

které právnickým osobám však na základě výše uvedeného chybí přirozené právo na 

právní osobnost, která je jim přiznávána na základě rozhodnutí autority.361 

Ve vztahu k vnímání přirozených práv je vhodné zmínit německé pojetí, dle 

kterého například právnické osoby mohou být nadány přirozenými právy, a to dle povahy 

přirozených práv.362 

Nicméně na druhou stranu Evropský soud pro lidská práva dovodil, že i právnické 

osoby mají právo na právní osobnost a v tomto kontextu, je-li takové právo přiznáno 

autonomnímu výtvoru subjektivního práva, nic nebrání tomu, aby stejné právo bylo 

přiznáno umělé inteligenci, která, dříve nebo později, bude ze své povahy mnohem více 

podobná osobám fyzickým než fiktivním osobám právnickým.363 Zároveň ale Evropský 

soud pro lidská práva dovozuje, že některá práva jsou vyhrazena výlučně osobám 

fyzickým.364 

Někteří autoři dále například navrhují, aby umělé inteligenci byla přiznána status 

srovnatelný se správcem.365 I v této souvislosti však autoři zmiňují mnoho otázek, na 

které by právo muselo reagovat, a to včetně odpovědnosti, která je tématem této práce.366 

Dalším argumentem proti tomu, aby byl zaveden status elektronické osoby, je například 

skutečnost, že umělou inteligenci, či roboty, lidstvo (nutno podotknout, že přirozeně) 

vnímá jako „otroky“. Umělá inteligence je na současném stupni vývoje vynálezem, 

výrobkem pro potřeby odpovědnosti, a to z povahy věci, neboť byla naprogramovaná – 

vynalezena – lidskou činností a jako taková je předmětem vlastnictví ve smyslu myšlenek 

                                                 
360 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Umělá inteligence – dopady umělé 

inteligence na jednotný trh (digitální), výrobu, spotřebu, zaměstnanost a společnost. Úřední věstník 

Evropské unie C 288/01 ze dne 31. 8. 2017 bod 3.33 
361 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou zprávou a rejstříkem. Ostrava. Sagit. 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2. s. 75 
362 BERAN, Karel, ČECH, Petr, DVOŘÁK, Bohumil, ELISCHER, David, HRÁDEK, Jiří, JANEČEK, 

Václav, KÜHN, Zdeněk, ONDŘEJ, Pavel, Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability. 

Praha, Varšava, Bratislava, Budapešť: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-082-3. s. 49 - 50 
363 ZIBNER, Jan, op. cit. sub 19. s. 37. 
364 BERAN, Karel, ČECH, Petr, DVOŘÁK, Bohumil, ELISCHER, David, HRÁDEK, Jiří, JANEČEK, 

Václav, KÜHN, Zdeněk, ONDŘEJ, Pavel, op. cit. sub 362, s. 52 
365 viz § 1400 odst. 1 OZ 
366 viz SOLUM, Lawrence B. Legal Personhood for Artificial Intelligences. North Carolina Law Review, 

Volume 70, Number 4, 1992, s. 1245 
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Johna Locka.367 Nicméně tyto argumenty mohou obstát pouze do určitého stupně vývoje 

umělé inteligence, který s největší pravděpodobností jednoho dne dojde do bodu, kdy již 

o umělé inteligenci nebude možné přemýšlet jako o majetku.  

 

7.2. Pojištění 

V souvislosti se zavedením elektronické osoby by, dle mého názoru, bylo nutné 

změnit například i přístup k pojištění. Stejnou poznámku uvádí i Usnesení Evropského 

parlamentu, že by mělo dojít k zavedení nových pojistných produktů „aby bylo možné 

kompenzovat škodu i v případech, kdy pojistné krytí neexistuje“.368 Pojištění v souvislosti 

s odpovědností za škodu způsobenou umělé inteligence je důležité z následujících 

důvodů.  

Prvním důvodem je skutečnost, že umělá inteligence, resp. v tomto případě 

konkrétně elektronická osoba, nedisponuje a žádným majetkem, ani možností, jak 

nahradit vzniklou škodu.369 Druhým důvodem je skutečnost, že poškozený by sice měl 

vymahatelný nárok, nicméně nebyl by schopen jej fakticky uspokojit. Oba důvody jsou 

samozřejmě úzce propojeny. Třetím důvodem je skutečnost, která plyne z Usnesení 

Evropského parlamentu, a to možnost náhrady škody v případě, kdy neexistuje žádný 

způsob nebo relevantní subjekt, který by byl za škodu odpovědný a který by tedy měl 

nahradit škodu. Jednalo by se tedy o subsidiární nástroj, který by nastupoval v hraničních 

případech.  

Systém povinného pojištění, který by byl v podstatě velmi podobný současném 

povinnému ručení u automobilů, však s sebou rovněž nese určitá úskalí. Těmi jsou 

zejména skutečnost, že kvůli pojištění dochází k potlačení základní funkce deliktní 

odpovědnosti. V důsledku pojištění totiž dochází k tomu, že poškozený nebo škůdce 

škodu, kterou by musel nést sám, přenáší na pojišťovnu a ta v konečném důsledku přenáší 

tyto náklady na pojištěné prostřednictvím pojistných plateb. To ve svém důsledku 

způsobuje, že náklady spojené s náhradou škod v této difuzní podobě nesou všichni plátci 

pojištění.370 Tato problematika, podle mého názoru, s sebou nese i otázky, zda ve svém 

důsledku nevede k lehkovážnosti potenciálních škůdců. Nicméně tato obava je ve svém 

                                                 
367 tamtéž, s. 1276  
368 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 op. cit. sub 58, čl. 57, 58 
369 viz § 2951 odst. 1 OZ 
370 TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. op. cit. sub 106, s. 81 
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důsledku nejspíše eliminována rozdílností plateb jednotlivých pojištěnců, a to tak, že čím 

častěji škůdce způsobí škodu (a pojišťovna je nucena tuto škodu nahradit) tím vyšší 

pojistné je povinen hradit. Domnívám se tedy, že pokud by bylo zavedeno povinné 

pojištění vlastníků a provozovatelů umělé inteligence, mohlo by vhodné nastavení 

pojistných produktů vést k tomu, že by (i) poškození získali adekvátní náhradu případné 

škody a (ii) zároveň by nedocházelo k případné lehkovážnosti provozovatelů či vlastníků 

umělé inteligence, či snad k pojistným podvodům, které by se, s ohledem na výše 

uvedené, neměly vyplatit. 

 

7.3. Náležitý dohled 

Ve vztahu k pojištění a odpovědnosti by měl, dle mého názoru, být důležitý i vliv 

vlastníka či provozovatele umělé inteligence. V této souvislosti bych se chtěl zastavit 

právě u problematiky náležitého dohledu. Míra náležitého dohledu je v českém právním 

prostředí stanovena judikaturou.371 Přestože se judikatura z konce 60. let 20. století 

vztahuje k dětem, domnívám se, že analogicky by mohla být vztažena i k umělé 

inteligenci, která by byla schopná se učit. Dle mého názoru lze z judikaturních závěrů 

dovodit, že při náležitém dohledu je podstatný zejména dlouhodobý přístup, při kterém je 

důležité, aby subjekt, nad kterým je vykonáván dohled, byl v důsledku dlouhodobého, do 

jisté míry řízeného dohledu, schopen posoudit a ovládnout následky svého jednání, čímž 

náležitý dohled vede k vytvoření stavu, ve kterém právě nepřetržitý dohled není nutný. 

Osoba vykonávající dohled pak už jenom v podstatě koriguje chování toho, nad kým je 

dohled vykonáván a tím předchází a eliminuje případné škodlivé jevy.  

Tento dlouhodobý dohled určité osoby by pak mohlo být možné zkoumat 

například prostřednictvím určité „historie“ umělé inteligence, kterou bych přirovnal 

například k černým skříňkám v letadlech. Tyto černé skříňky by navíc mohly být rovněž 

pravidelně kontrolovány příslušným (nově zřízeným) orgánem státní správy, obdobně 

                                                 
371 V této souvislosti uvádím například rozhodnutí Nejvyššího soud ČSSR, 3 Cz 57/68, 17. 12. 1968, dle 

kterého není možné za nležitý dohled požadovat nepřetržitý a bezprostřední dohled („na každém kroku), 

neboť by tím byla fakticky vyloučena možnost zproštění osob, vykonávajících dohled, fakticky vyloučena. 

Při posouzení zda osoba vykonával dohled naležitým způsobem je nutné posuzovat i okolnosti týkající se 

osoby, která dohledu podléhá, tzn. např věk, povahové vlastnosti, chování např. nezletilého dítěte, apod.; 

případně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 1333/2001, dle kterého náležitý 

dohled rodičů nad nezletilým neznamené bezprostřední zabránění či zákazu určitého škodlivého jednání, 

ale je nutné posoudit celkový přístup k dosavadní výchově a předcházení závadných jevů v chování 

nezletilého.  
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jako je vlastník vozidla povinen automobil nechat projít státní technickou kontrolou. 

V případě, že by zmíněný orgán státní správy zjistil, že u umělé inteligence nedochází 

k pravidelným aktualizacím, případně není vykonáván náležitý dohled ve vztahu k učení 

umělé inteligence, následovala by sankce, která by, dle mého názoru, mohla v hraničních 

případech znamenat zákaz vlastnit či provozovat umělou inteligenci a v případech, kdy 

by tato nebyla již schopna „převýchovy“, pak se domnívám, že by mohla být 

přeinstalována. Zásadní význam by takto zanedbaný dohled ve vztahu k umělé inteligenci 

měl pak v souvislosti s odpovědností za škodu, a to v tom smyslu, že by tímto zanedbáním 

nebyla možná liberace. 

 

7.4. Shrnutí 

Jak jsem několikrát v rámci této práce zdůrazňoval, umělá inteligence je, ze své 

povahy, velmi komplexním institutem a v souvislosti s nárůstem míry každodenní 

využívání tohoto fenoménu je spojeno značné množství praktických otázek. Úkolem 

práva je pak, dle mého názoru, alespoň na část těchto otázek odpovědět, a to tím 

způsobem, že bude stanoven dostatečný právní rámec pro fungování umělé inteligence. 

S ohledem na povahu umělé inteligence se domnívám, že stejně jako u zvířat, či 

právnických osob není možné přistoupit k nastavení právního rámce v rámci několika 

jednotlivých ustanovení, ale domnívám se, že tou správnou cestou, a to i ve vztahu 

k budoucímu vývoji umělé inteligence, je vytvoření jednoho či několika komplexních 

institutů, případně přístupu v rámci judikatury, kterými bude možné dosáhnout 

efektivního prostředí pro fungování umělé inteligence v rámci společnosti.  

V rámci této kapitoly jsem se snažil zaměřit na institut pojištění a zároveň institut 

náležitého dohledu, které jsou v rámci právního řádu či doktríny relativně zavedené 

a ustálené. Nad to jsem se pokusil navrhnout přístup spočívající v zavedení nového 

institutu do právního řádu, to institutu, pracovně nazvaného, elektronické osoby. Jedním 

z cílů vývoje umělé inteligence je dosažení vývoje skutečně umělé inteligence typu IV, 

která bude schopná sebeuvědomění a sebereflexe, a to na srovnatelné mentální úrovni 

s lidmi. Domnívám se, že tento cíl by měl být reflektován i zákonodárcem a právní vědou. 

Přestože téma zavedení elektronické osoby umělé inteligence budí značné kontroverze, 

domnívám se, že tento institut by mohl být (v kombinaci s dalšími instituty) řešením 

většiny problémů, které jsem v rámci této práce formuloval, neboť i v problematických 
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a sporných situacích by mohl existovat odpovědný subjekt a v té souvislosti 

i mechanismy, vedoucí k efektivní funkci odpovědnosti a souvisejících institutů.  
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Závěr 

Cílem této rigorózní práce bylo zabývat se tématem odpovědnosti ve vztahu 

k fenoménu umělé inteligence. Přestože zájem o umělou inteligenci a její vývoj trvá již 

několik desítek let, lze konstatovat, že díky technologickému a vědeckému pokroku 

obecně je o tento fenomén největší zájem právě nyní. Tento zájem souvisí zejména i s tím, 

že s umělou inteligencí se lze setkat již nyní i mimo vědecká pracoviště, a to například 

v tzv. chytrých telefonech, v osobních domácích asistentech, chatbotech, ale 

i v autonomních automobilech, dronech apod. S masivním rozšířením umělé inteligence 

a zároveň s jejím technologickým vývojem se nabízela logická otázka, jakým způsobem 

a zda vůbec na tento fenomén má (kromě jiných) reagovat právní věda a legislativa. 

Nejčastěji byla v této souvislosti zmiňována otázka odpovědnosti umělé inteligence. 

V rámci této práce jsem se, zejména z těchto důvodů, zabýval právě tématem 

odpovědnosti umělé inteligence, přičemž jsem se soustředil zejména na odpovědnost 

umělé inteligence za škodu vzniklou v důsledku její činnosti.  

Nejprve jsem pokládal za nutné vymezit pro potřeby této rigorózní práce pojmy 

související s tématem této práce. V úvodu jsem tedy vymezil pojem umělé inteligence. 

Jak jsem uvedl, tento fenomén se v současné době neustále vyvíjí a s tím souvisí 

i problematika ucelené a ustálené definice tohoto pojmu. Navíc umělou inteligenci, jak 

jsem při snaze vymezit tento pojem uvedl výše, lze rozdělit do několika typů, přičemž jen 

některé z nich byly relevantní pro potřeby této práce. Následně, s ohledem na skutečnost, 

že umělá inteligence je fenomén, jež je rozšířen na mezinárodní úrovni, zejména pak 

v rámci vyspělých států, jsem se zabýval tím, zda a jakým způsobem některé vybrané 

státy přistupují k umělé inteligence, zda již byly schopny stanovit legální definici tohoto 

pojmu, nebo zda již došlo k přijetí zákonů, které by se zabývaly konkrétně umělou 

inteligencí. V rámci této části jsem došel k tomu, že v současné době je většinou k umělé 

inteligenci přistupováno ve formě stanovisek, analýz a vládních návrhů, v jejichž rámci 

lze nalézt určité snahy o definici toho pojmu i určitý výhled či návrh budoucí právní 

úpravy.  

Následně jsem vymezil další pojem, který byl pro postup v této práci klíčový, a to 

pojem a východiska odpovědnosti v právním řádu a v návaznosti na to jsem se zabýval 

jednotlivými obecnými předpoklady odpovědnosti za škodu v českém právním řádu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový pojem v rámci této práce, pokládal jsem za nutné 
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věnovat mu značnou pozornost. Vymezením obecných předpokladů a jednotlivých typů 

odpovědnosti jsem si navíc mohl určit následný postup v této práci, který již spočíval 

v samotném posouzení odpovědnosti umělé inteligence. Respektive následně jsem se 

pokusil prozkoumat, zda lze odpovědnost umělé inteligence posuzovat dle aktuální právní 

úpravy a zda je současná právní úprava dostatečná pro existenci a fungování umělé 

inteligence. Posouzením pojmu, východisek a obecných předpokladů umělé inteligence 

jsem tedy došel k tomu, že například není nutné (s ohledem na současný stupeň vývoje) 

zkoumat smluvní odpovědnost umělé inteligence, stejně tak není nutné věnovat pozornost 

subjektivní odpovědnosti ve vztahu k umělé inteligenci. 

Na základě tohoto posouzení jsem následně přistoupil k posouzení odpovědnosti 

umělé inteligence dle platného práva, zejména pak dle jednotlivých zvláštních 

skutkových podstat odpovědnosti, a to odpovědnosti objektivní.  

Na základě tohoto posouzení jsem došel k závěru, že současná právní úprava je 

s ohledem na současný stupeň technického vývoje a vývoje umělé inteligence dostatečná. 

Zejména pak odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku či odpovědnost za škodu 

způsobenou věcí, může být výkladem a postupem analogie legis (i když v některých 

případech zejména ve vztahu k software-based umělé inteligenci nemusí být v rámci 

odborné veřejnosti na tomto výkladu stoprocentní shoda) docíleno možnosti využití 

těchto institutů. Domnívám se však, že se mi podařilo přesvědčivým způsobem upozornit 

na to, že zároveň naráží na své limity a může tedy v brzké době docházet k situacím, kdy 

platná právní úprava bude ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence nedostatečná. 

Následně jsem se věnoval konkrétním příkladům umělé inteligence a jejich 

využití, přičemž jsem zvolil autonomní automobily jako v současné době 

nejdiskutovanější problematiku ve vztahu k umělé inteligence. Rovněž jsem se pokusil 

poukázat na skutečnost, že v souvislosti s působením umělé inteligence, například 

v rámci autonomních automobilů, je nutné zkoumat i otázky, které mají nejenom právní, 

ale i etický rozměr. I těmto otázkám by měl zákonodárce či právní věda věnovat 

pozornost, neboť právě s odpovědností umělé inteligence bude nutné na jedné straně 

definovat, jakým způsobem má autonomní automobil vyřešit určitou konkrétní situaci a 

na straně druhé je následně nutné na základě právních předpisů posoudit, zda při definici 

postupu autonomního automobilu, či zda při samotném tomto postupu nedošlo k určitým 

protiprávním událostem či stavům. 
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V rámci uvedení konkrétních případů umělé inteligence jsem pak věnoval 

pozornost případům, kdy může vzniknout nemajetková újma ve sféře poškozené. Jedná 

se zejména o zdravotnictví a ochranu osobních údajů a ochranu osobnosti. Již v dnešní 

době je ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti velmi diskutovaným tématem, 

zejména se stále větším rozšířením internetu a tzv. chytrých zařízení. Domnívám se, že 

umělá inteligence může tuto debatu posunout ještě o stupeň výš a riziko vzniku 

nemajetkové újmy, ať už v souvislosti se ztrátou dat a osobních údajů nebo v důsledku 

například diskriminačního automatizovaného rozhodování umělé inteligence, je značné. 

 V závěru této práce jsem se pak věnoval úvahám nad možným budoucím 

přístupem k odpovědnosti umělé inteligence. V rámci těchto úvah jsem vycházel zejména 

z výše uvedené, tzn. z předpokladu, že přestože je současná první úprava ve vztahu 

k umělé inteligenci dostatečná, tak zároveň ale již dosahuje svých limitů. S ohledem na 

tuto skutečnost jsem se pokusil věnovat určitým institutům, které by, dle mého názoru, 

mohly alespoň částečně přispět k vyřešení otázky odpovědnosti umělé inteligence. 

Domnívám se, že hlavním takovým institutem by mohlo být zavedení elektronické osoby, 

jako třetí osoby vedle fyzických a právnických. Tento institut doplněný o náležité 

pojištění, případně vytvoření pojistných fondů na státní či mezinárodní (evropské), 

úrovni, by, dle mého názoru, jak jsem jej popsal, mohl pomoci překonat určité nejasnosti 

ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence. I přes všechna rizika se zavedením takto 

zásadního a kontroverzního institutu spojená mám za to, že by v důsledku mohl posloužit 

zejména ke zjednodušení pozice poškozených při uplatňování nároků na náhradu škody.  

Závěrem bych chtěl podotknout, že vše výše uvedené samozřejmě záleží na tom, 

jakým způsobem se bude vyvíjet technologický a vědecký pokrok zejména ve vztahu 

k umělé inteligenci. Jak jsem zmínil v úvodu této práce, fenomén umělé inteligence se 

střídavě dostává do středu zájmu laické i odborné veřejnosti, aby byl následně zase 

poněkud odsunut stranou. Přestože tedy v současné době předpokládáme, že umělá 

inteligence zažije dynamický vývoj, na který bude nutné v rámci jednotlivých oborů 

reagovat, může se samozřejmě stát, že zájem o umělou inteligence opět na několik 

desetiletí opadne a tím i související debaty ztratí na svém významu. Domnívám se však, 

že tato práce má s ohledem na aktuálnost tématu v této debatě své místo.  
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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. 

 

Klíčová slova: umělá inteligence, odpovědnost, občanské právo   
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Artificial intelligence and liability in private law 

 

Abstract 

This rigorous thesis assesses the liability for damage incurred in connection with 

artificial intelligence according to the valid legislation and at the same time deals with 

whether the current legislation is ready to perform its function in relation to such a modern 

phenomenon as the artificial intelligence. At the beginning of this thesis is defined the 

concept of artificial intelligence. The next part of the thesis is devoted to the research of 

foreign legal regulations, which in some way proceeded to the reflection of artificial 

intelligence, either within the case law or directly within the legislation. This part does 

not neglect the approach of the European Union and the Czech Republic. 

In the next part of this thesis is defined another key concept, namely the concept 

of liability within the Czech legislation, its concept, starting points and general 

assumptions of responsibility. On the basis of the definition of the concept of liability, 

further possibilities are defined which are relevant in relation to the liability of artificial 

intelligence to study with regard to the current stage of technological development of 

artificial intelligence. In the following part of this thesis, the liability of artificial 

intelligence is assessed according to the current legislation and in this context the limits 

of the legislation in relation to artificial intelligence are examined, also with regard to the 

future development of artificial intelligence. 

Subsequently, concrete examples of artificial intelligence that can be encountered 

in everyday life, such as autonomous cars, are examined under the legislation. In this 

context, the author also mentions the possibility of non-material damage, which is rather 

neglected in connection with the responsibility of artificial intelligence at the expense of 

material damage. These examples point out in particular the limits of legislation. At the 

same time, ethical issues are mentioned in this section, especially in relation to 

autonomous cars. 

In the last part the author deals with the possibilities of the future approach to the 

liability of artificial intelligence. In this context, the institute that would lead to the 

creation of an electronic person and the recognition of a legal personality of artificial 

intelligence is examined. At the same time, other related institutes, which would be key 

to ensuring the effective existence of such an institute, are also examined. 
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