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ÚVOD 

 

Umělá inteligence je fenoménem v naší civilizaci poměrně mladým. Vzhledem k velkým 

plánům a očekáváním, které jsou s ní spojené (např. automatizované řízení vozidel a bojových 

prostředků, pokročilá robotika, inteligence, která překoná tu lidskou), by se tak dalo říci, že 

stojíme na začátku jejího vývoje.  

Výkonný ředitel společnosti Google, Sundar Pichai, se dokonce v roce 2018 nechal slyšet, že 

„Umělá inteligence je jedna z nejdůležitějších věcí, na které lidstvo pracuje. Její význam je 

zásadnější než elektřina nebo oheň.“1 

V dnešní době se s umělou inteligencí můžeme setkat především při využívání sítí internetu 

(zejména vyhledávání prostřednictvím internetových vyhledávačů, personalizovaná reklama) a 

různých aplikací (tvorba deepfakes, hlasová asistence). 

Zároveň se u umělé inteligence setkáváme s fenomény, které se dříve ani u obdobných systémů 

vůbec nevyskytovaly. Tím je strojové učení a hluboké učení, tedy procesy, kdy se umělá 

inteligence sama zlepšuje – učí, a tím pozměňuje své původní vlastnosti. Zde by mohla nastat 

řada rizik, například ve vztahu k (zpravidla bezpečnostním) požadavkům na výrobky při vstupu 

na trh. Výrobek by sice při uvedení na trh testem projít mohl, ale následně by prostřednictvím 

samoučících mechanismů došlo ke změně jeho původních parametrů a tím i jeho chování a 

požadavky by v následném průběhu užívání již splňovat nemusel.  

To však neznamená, že etická a právní regulace by neměla reagovat na prvotní pokusy a 

zároveň průběžně a pružně reagovat na vyvíjející se technologie.  

Vzniklé situace je sice možné řešit výkladem stávající právní úpravy (typicky např. 

odpovědnosti za škodu způsobenou věcí/výrobkem), nicméně ta nikdy nebude plně reflektovat 

specifika, která jsou s umělou inteligencí spojená. Spoléháním se na dodatečný soudní výklad 

se dále snižuje právní jistota v právním styku. 

Tato práce se dělí na čtyři části. První část je zaměřena na historii umělé inteligence a vývoj 

pohledů na ni. Druhá část na vymezení samotného pojmu umělé inteligence a snahu o její 

 
1 WITTPAHL, V., ed. Künstliche Intelligenz. Berlin and Heidelberg: Springer Vieweg, 2018, s. 5 
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klasifikaci. Třetí část se zaměřuje především na skutečnosti nastanuvší při vývoji umělé 

inteligence a související oblasti, včetně její právní ochrany, nezbytnosti zavedení etických 

pravidel a obezřetnosti možného (ne)přímého antidiskriminačního jednání (při využití) umělé 

inteligence. Pojednání o právní ochraně při vývoji umělé inteligence zahrnuje obchodní 

tajemství, průmyslová práva a autorskoprávní ochranu včetně určení autorství. Čtvrtá část je 

věnována právní úpravě umělé inteligence v právním řádu České republiky, včetně jejího 

možného budoucího vývoje (úvah de lege ferenda).  

Cílem této práce je tedy specifikovat oblasti, ve kterých se v dnešní době umělá inteligence 

vyskytuje nejčastěji a zjistit, zda a jak je na ni platná právní úprava přiléhavá a zda existuje 

nutnost její novelizace.  
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1. HISTORIE 

The animated figures stand 

Adorning every public street 

And seem to breathe in stone, or 

move their marble feet.2 

 

 

1.1 Od Homéra po Čapka  

Byť by se mohlo zdát, že představa samočinných strojů (dnešními slovy robotů) je znakem 

moderní (resp. průmyslové) společnosti, myšlenka automat3 a pověsti o nich se objevují již ve 

Starověku. Jednalo se však většinou o demonstraci základních fyzikálních poznatků, 

náboženské objekty, hračky a různé nástroje (viz níže). Poprvé byl pojem automat použit v díle 

řeckého básníka Homéra – Iliadě, kde jím byly popsány nebeské dveře (brány)4, jež se měly 

samy otevírat. O mnoho let dříve, konkrétně ve starověkém Egyptě v době kolem 15. století př. 

n. l.  Amenhotep údajně postavil sochu Memnona, která měla vydávat melodické zvuky, pokud 

na ni dopadaly sluneční paprsky při východu a západu slunce5. Později, ve starověkém Řecku 

se jednalo například o Tala, bronzového obra, který měl strážit ostrov Kréta6. Rovněž v Řecku 

se dokonce objevuje první funkční prodejní automat Héróna Alexandrijského, ze kterého po 

vhození mince bylo vypuštěno určité množství svěcené vody7. Posledním příkladem budiž 

Čína, kde jednak inženýr King-Shu Tse sestrojil mechanickou straku, která se měla udržet ve 

vzduchu celé tři dny8 a dále strojní inženýr Yen Shi, který pro krále zkonstruoval postavu 

v životní velikosti, jež měla chodit rychlými kroky, hýbat hlavou i zpívat9.  

 
2 PINDAR, WHEELWRIGHT, C. A. Pindar. London: A. J., Valpy, M. A., 1830, s. 40 
3 z řec. automatos, samohybný – přístroj nebo stroj, který koná samočinně prostřednictvím vnitřního mechanismu 

a bez působení lidské síly nějakou práci (HAVRÁNEK, B., ed. Automat. In: Slovník spisovného jazyka českého 

[online]. Získáno 8. srpna 2020 z 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=automat&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no) 
4 HOMER. Homeri Opera in five volumes. Oxford: Oxford University Press, 1920, Hom. II. 5. 749. Dostupné z  

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D5%3Acard%3
D711  
5 History-Computer. Early Automata [online]. (n.d.). Dostupné z https://history-

computer.com/Dreamers/EarlyAutomata.html 
6 Greek Mythology. Talos [online]. (n.d.). Dostupné z 

https://www.greekmythology.com/Myths/Creatures/Talos/talos.html 
7 History of Information. Automata Invented by Heron of Alexandria [online]. (n.d.). Dostupné z 

http://www.historyofinformation.com/detail.php?id=10 
8 Strange History. Ancient Chinese Automata [online]. 14. srpna 2014. Dostupné z  

http://www.strangehistory.net/2014/08/14/ancient-chinese-automata/ 
9 History-Computer op. cit. 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=automat&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D5%3Acard%3D711
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D5%3Acard%3D711
https://history-computer.com/Dreamers/EarlyAutomata.html
https://history-computer.com/Dreamers/EarlyAutomata.html
https://www.greekmythology.com/Myths/Creatures/Talos/talos.html
http://www.historyofinformation.com/detail.php?id=10
http://www.strangehistory.net/2014/08/14/ancient-chinese-automata/
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Do historie zemí Koruny české se beze sporu zapsala legenda o golemovi ze 16. století, která o 

něm hovořila jako o živém hliněném tvoru, jehož úkolem bylo chránit židovské obce10 (tvora 

stvořeného ze země však nacházíme již v samotné Bibli při stvoření Adama – „I vytvořil 

Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk 

živým tvorem.“11 

17. století je symbolizováno otázkou „Mohou stroje myslet?“, kterou rozebírali tehdejší přední 

filosofové (Descartes, Hobbes, Pascal…) – vzhledem k jejich profesi však i výstupy byly 

především filosofické (př. Descartovo „Myslím, tedy jsem“).12  

Významným mezníkem je rok 1784, kdy Edmund Cartwright vynalezl mechanický (člunkový) 

tkací stav, což následně přispělo k automatizace práce – od tohoto data můžeme rovněž hovořit 

o první průmyslové revoluci.13 Zároveň se začínají objevovat negativní názory na automatizaci 

práce, a to když v roce 1820 dělníci rozbíjejí Jacquardův tkalcovský stav s automatickým 

zařízením na děrné štítky, neboť se bojí, že je automat připraví o práci.14   

O prvním počítači můžeme hovořit již po roce 1833. Vytvořil jej Charles Babbage a nazván byl 

analytický stroj (analytical engine). Návrh analytického stroje má s dnešními počítači společné 

to, že obsahoval (část) procesoru (analytickou část), paměť, vstup a výstup. Přání Babbage, aby 

stroj automatizovaně dle daných instrukcí měnil vlastní uložený program, se prakticky 

přibližovalo ke konceptu umělé inteligence.15   

Pokud se pojem automat datuje stovky let před Kristem, pojem robot je o poznání mladší. 

Poprvé byl použit v knize Karla Čapka R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) v roce 1920. 

 

 

 
10 VLČKOVÁ, L. Postava golema v německé literatuře a její možné interpretace (diplomová práce) [online],  

s. 20. Získáno z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144663/  
11 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 17. 

(8. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2009, s. 25, Genesis 2-7 
12 MAŘÍK, V., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., LAŽANSKÝ, J., ed. Umělá inteligence 1. Praha: Academia, 1999, s. 15 
13 CEJNAROVÁ, A. Od 1. průmyslové revoluce ke 4 [online]. Technický týdeník, 4. červen 2015. Dostupné z 

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/ekonomika-byznys/od-1-prumyslove-revoluce-ke-4_31001.html 
14 MIKETA, K. Smart revoluce: budoucnost přichází právě teď!. Praha: Mladá fronta, 2017 s. 66 
15 BERKA, P. Současné trendy umělé inteligence [online]. In: Acta Oeconomica Pragensia, 11(8), 2003, s. 41-46. 

Dostupné z https://sorry.vse.cz/~berka/docs/4iz430/P00-TrendyAI.pdf   

http://bible.patroni.cz/index.php?id=38
http://bible.patroni.cz/index.php?id=38
http://bible.patroni.cz/index.php?id=38
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144663/
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/ekonomika-byznys/od-1-prumyslove-revoluce-ke-4_31001.html
https://sorry.vse.cz/~berka/docs/4iz430/P00-TrendyAI.pdf
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1.2 Turingův test  

Alan Turing, narozený v roce 1912, byl anglický matematik a logik (dnešními slovy i 

informatik), známý např. svojí prací při dešifrování německých tajných kódů Enigmy16 a 

prokázáním neexistence algoritmu pro rozhodování pravdivosti tvrzení ve formálních jazycích 

(tzv. Entscheidungsproblem)17.  

Největší proslulost mu však přinesly jeho úvahy na poli umělé inteligence coby stroje a její 

(ne)schopnosti býti rozeznána od člověka. Inspirací byl pro Turinga již zmíněný Descartes.18 

Ten se v páté kapitole svého díla Discours de la méthode zamýšlel nad tím, jak by bylo možné 

rozlišit stroj (machine), který by byl od člověka nerozeznatelný vzhledem a jednáním, od 

skutečného člověka.19  

Descartes nabízí dva způsoby. Prvním jsou řečové schopnosti, tj. stroj není schopen použít 

jazyka a jiných znamení k předání myšlenky jeden druhému tak zdatným způsobem jako 

člověk. Druhým je šíře přirozených reakcí v různých životních situacích („pour la faire agir en 

toutes les occurrences de la vie de même façon que notre raison nous fait agir“) – stroje jsou 

nastaveny pouze k jednotlivým specifickým jednáním.  Zároveň Descartes říká, že stroj a zvíře 

postrádající myšlení by mohly být nerozeznány.   

U Alana Turinga vše začalo článkem Computing Machinery and Intelligence, ve kterém se opět 

vyskytuje již zmíněná otázka ze 17. století, zda stroje dokáží myslet (Can machines think?). 20 

Protože však zavrhnul reálnou možnost přesně vyložit pojmy stroj a myslet, nahradil výše 

uvedenou otázku simulací – hrou, kterou nazval imitační (imitation game). 

K imitační hře jsou zapotřebí tři subjekty. Muž (subjekt A), žena (subjekt B) a tazatel (subjekt 

C). Subjekt C se nachází v oddělené místnosti a komunikuje se zbylými subjekty (strojově) 

psanou formou. Může jim pokládat libovolné otázky a jeho úkolem je pomocí jejich odpovědí 

 
16 SHIEBER, S. M. The Turing Test : verbal behavior as the hallmark of intelligence. Massachusetts: The MIT 

Press, 2004, s. 5 
17 TURING, A. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. In: Proceedings of the 

London Mathematical Society, Ser. 2, Vol. 42, 1937. Dostupné z http://www.turingarchive.org/browse.php/B/12  
18 SCHIEBER op. cit., s. 20  
19 DESCARTES, R. Discours de la méthode [online]. Project Gutenberg, 2004. Dostupné z 

http://www.gutenberg.org/files/13846/13846-h/13846-h.htm  
20 TURING, A. Computing Machinery and Intelligence [online]. In: Mind, Volume LIX, Issue 236, říjen 1950, s. 

433–460. Dostupné z https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238  

http://www.turingarchive.org/browse.php/B/12
http://www.gutenberg.org/files/13846/13846-h/13846-h.htm
https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238
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určit, který subjekt je muž a který žena. Úkolem subjektu B je pomáhat tazateli a dávat pokud 

možno pravdivé odpovědi. Úkolem subjektu A je mást tazatele. 

Po určitém vzorku pokusů je muž nahrazen strojem. Pokud je míra chybovosti v určení 

muže/ženy obdobná jako u pokusu s lidmi, stroj dokázal zahrát tuto hru obdobně dobře jako 

člověk a tazatel nedokázal odlišit chování stroje od člověka.  

Turing nabízí i alternativní hru, kde je vynechána osoba B (žena) a tazatel pouze interaguje se 

subjektem A (mužem) a snaží se zjistit, zda je protistrana člověk, či stroj. K této alternativě se 

v následujících letech objevila řada variací (Reverse Turing test, Total Turing test, 

CAPTCHA…), všechny však vycházejí z cíle, zda je člověk schopen rozeznat stroj od člověka 

pomocí určité interakce.  

Na alternativní verzi Turingova testu byla založena i Loebnerova cena fungující od roku 1990, 

která ocení počítačový program (resp. tvůrce programu), který zvládne Turingův test 

překonat.21 Vytvořeny byly dvě kategorie, a to komunikace se strojem pouze psanou podobou 

a dále komunikace prostřednictvím textu, zvuku i obrazu. Doposud tuto cenu nikdo nezískal.   

 

1.3 Umělá inteligence jako samostatný předmět zkoumání  

Období kolem působení Alana Turinga prakticky odstartovalo samostatnou vědu o umělé 

inteligenci. Již se nejednalo o prázdné myšlenky a představy, ale o konkrétní pokusy a návrhy, 

jak vytvořit inteligenci, která by byla srovnatelná, ne-li výkonnější než ta lidská.  

Následující přehled jednotlivých etap dle Russella a Norviga zachycuje jednotlivé vlny 

v přístupu k umělé inteligenci a jejímu využití:22   

1.3.1 Prvotní vývoj představ o umělé inteligenci (1943–1955) 

Kromě Alana Turinga se na utváření představ o umělé inteligenci podíleli i další vědci. Byli 

jimi například Warren McCulloch, Walter Pitts, Donald Hebb, Marvin Minsky a Dean 

Edmonds.  

 
21 Loebnerova cena. In: Wikipedia. Získáno 8. srpna 2020 z https://cs.wikipedia.org/wiki/Loebnerova_cena  
22 RUSSELL, S. J., NORVIG, P. Artificial intelligence: a modern approach. 3. vydání. Harlow: Pearson 

Education, 2014, s. 16-28 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Loebnerova_cena
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McCulloch a Pitts pracovali s modelem umělých neuronů, které by tvořily síť a její jednotlivé 

neurony by se přepínaly ze stavu zapnuto do stavu vypnuto v závislosti na podnětu z okolí. 

Takováto síť by mohla např. implementovat všechny logické spojky (a, nebo, negaci…) – věc, 

která je v programování hojně využívána.   

Na jejich práci následně navázal Hebb, který vylepšil pravidlo pro modifikaci síly spojení mezi 

jednotlivými neurony.  

Skutečný počítač založený na neuronové síti vytvořili v roce 1950 Minsky a Edmonds. Skládal 

se z 3000 vakuových trubic a automatického pilotního mechanismu z leteckého bombardéru. 

Snarc, jak se počítač jmenoval, dokázal simulovat síť o 40 neuronech.  

1.3.2 Zrod umělé inteligence (1956) 

V roce 1956 byl na Dartmouth College v New Hampshiru svolán workshop, kterého se účastnili 

přední odborníci tehdejší doby zaměření na duševní výkony lidí a strojů a simulaci 

inteligentního chování.23 Jeden ze svolavatelů a účastníků – John McCarthy – zde poprvé 

označuje hlavní předmět jejich zkoumání a vytváří tak pojem umělá inteligence.   

Kromě konkrétních výsledků (představení technik heuristického prohledávání prostoru) 

konference přináší i predikce ve vývoji umělé inteligence. Do roku 1970 má být počítač 

velmistrem v šachu, sloužit jako překladatel, komponovat klasickou hudbu a další.  

1.3.3 Vysoká očekávání a následný pád (1952–1973) 

Predikce započaté na Dartmouthské konferenci však nebraly koncí a poté, co počítače přestaly 

řešit pouze aritmetické operace a začaly vykazovat nepatrné známky inteligence (např. General 

Problem Solver, který navazoval na práci na konferenci a sloužil k napodobení lidského 

myšlení při řešení úloh ve stavovém prostoru24) začali vědci předpovídat všechny možné využití 

a schopnosti budoucích počítačů.25  

Předpovědi však velmi rychle narazily na realitu schopností tehdejších počítačů, resp. 

počítačový program v nich obsažený, jež pouze využívaly syntaktické vazby a neměly žádné 

znalosti daného předmětu. Příkladem budiž snaha o vytvoření překladače z ruštiny do 

 
23 MAŘÍK op. cit., s. 19-20 
24 MAŘÍK op. cit., s. 19 
25 RUSSELL op. cit., s. 18 



13 
 

angličtiny. Protože však stroj s drobnými odchylkami pouze izolovaně překládal slova 

z dostupného elektronického slovníku, docházelo k překladům typu „the spirit is willing but the 

flesh is weak“ (duše je silná, ale tělo slabé)“ na „the vodka is good but the meat is rotten“ 

(vodka26 je dobrá, ale maso shnilé). 

1.3.4 Znalostní (expertní) systémy (1969–1979) 

Kvůli nedokonalostem prvotních systémů, které využívaly pouze jednoduché argumentační 

kroky, začaly se od roku 1969 objevovat myšlenky simulovat specializaci lidí v jednotlivých 

oborech – expertů. Vznikl tak koncept expertního systému, což je systém, který napodobuje 

deduktivní a induktivní uvažování lidského experta.27 Podstatou je „nasypat“ do systému 

znalosti daného experta, který se pak následně rozhoduje na základě dostupných znalostí a 

určité míry pravděpodobnosti.  

Příkladem takových expertních systémů může být např. Mycin v oblasti zdravotnictví, který 

určoval typy bakteriální infekce pacienta a Prospector, který vyhodnocoval, zda se v dané 

lokalitě vyplatí provést hloubkové vrty.28   

1.3.5 Průmyslové využití (1980 – současnost) 

Od roku 1980 začínají být expertní systémy využívány průmyslově. Společnosti, které je 

nasadily, ušetřily ročně až 40 milionů dolarů. Skoro každá větší americká korporace využívala 

umělou inteligenci nebo se přinejmenším zajímala o její využití.  

1.3.6 Inteligentní agenti (1995 – současnost) 

S rozvojem internetu nastal rozmach tzv. inteligentních agentů (botů). Inteligentní agent spojuje 

umělou inteligenci a techniky vývoje systému a jeho znaky jsou autonomie, adaptivnost, 

mobilnost a kooperace s dalšími agenty.29 Příkladem budiž vyhledávač nejvhodnějšího 

dopravního spojení nebo filtr nevyžádané pošty v e-mailové schránce.  

1.3.7 Data jako předmět zájmu (2001 – současnost) 

 
26 spirit je anglicky jak duch, tak lihovina 
27 JACKSON, Peter. Introduction to Expert Systems. Harlow: Addison-Wesley, 1999, s. 2 
28 HABIBALLA, H. Umělá inteligence. Učební texty Ostravské univerzity, Přírodovědecká fakulta, 2004, s. 41 
29 MATOUŠEK, V. Inteligentní agenti [online]. 7. května 2014. Dostupné z 

https://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/predn/P8/Folie_IntAg.pdf  

https://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/predn/P8/Folie_IntAg.pdf
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Ve 21. století pomalu dochází k přesunu pozornosti z vytvoření unikátního algoritmu, který by 

řešil danou úlohu v jednom konkrétním případě, k využívání obrovského množství dat, které 

internet nabízí. Namísto původního překladu jednotlivých slov dle předem vytvořeného 

slovníku se vytváří ohromná kolekce textu, která se spojuje s výkladovým slovníkem 

jednotlivých slov a hledají se metody, které by algoritmu umožnily co nejvíce samostatný 

rozvoj.  

 

1.4 Tři vlny ve vývoji umělé inteligence  

Jiný přístup k historii vývoje umělé inteligence rozděluje jednotlivé etapy vývoje do tří vln.30 

S tímto rozdělením přišel v březnu 2019 Evropský parlament. První vlnou je symbolická umělá 

inteligence (symbolic AI), druhou je strojové učení na bázi dat (data-driven machine learning) 

a třetí je zaměřena na možný budoucí vývoj umělé inteligence – superinteligence (artificial 

superintelligence).  

Symbolická umělá inteligence závisí víceméně na znalostech experta, který se snaží své znalosti 

přetlumočit do jazyka počítačů, aby ten s nimi mohl následně pracovat. Tento způsob se proto 

hodí pro jednoduché a určité řešení problémů a nikoli pro abstraktní komplexní úlohy.  

K symbolické umělé inteligenci můžeme zařadit již zmíněné expertní systémy a dále tzv. fuzzy 

logiku, která oproti výrokové logice nepracuje pouze s hodnotami 1 a 0 (pravda/nepravda), ale 

pracuje se všemi hodnotami v intervalu <0; 1>, kterých je nekonečně mnoho a může tak 

jednoduše vyjadřovat míru pravděpodobnosti.   

Strojové učení je proces, kdy se původní algoritmus sám vylepšuje (obohacuje), a to na základě 

dat a jejich vzorců, které posbíral a/nebo prostudoval. Ke skupině umělé inteligence, která se 

strojově učí na základě dat můžeme řadit hluboké učení (deep learning) a s ním spjaté umělé 

neurální (neuronové) sítě, dolování dat (data mining), velká data (big data), identifikace jazyka, 

obrazu a zvuku i jeho následné produkování.  

Ohledně budoucího vývoje se objevují tři hlavní koncepty, kterými se umělá inteligence může 

vyvíjet. První je umělé bytí (artificial general intelligence – AGI), které se neomezuje na určitou 

 
30 BOUCHER, P. How artificial intelligence works [online]. European Parliamentary Research Service, březen 

2019. Získáno z 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)634420  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)634420
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oblast jako např. expertní systém, ale přesáhlo tyto stanovené hranice a pracuje nezávisle, 

multioborově a obdobně jako lidský mozek.31 Hovoří cizími jazyky, rozumí odborným 

podkladům různých oborů, rozpoznává obrazy atd. 

Druhým konceptem je umělá superinteligence, která překonala obecnou inteligenci člověka. 

Třetím je takový stupeň autonomie a inteligence, kdy umělá inteligence sama vytváří další 

autonomní umělou inteligenci.   

  

 
31 The Economist. DeepMind and Google: the battle to control artificial intelligence [online]. 1. března 2019. 

Dostupné z https://www.economist.com/1843/2019/03/01/deepmind-and-google-the-battle-to-control-artificial-

intelligence  

https://www.economist.com/1843/2019/03/01/deepmind-and-google-the-battle-to-control-artificial-intelligence
https://www.economist.com/1843/2019/03/01/deepmind-and-google-the-battle-to-control-artificial-intelligence
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2. VYMEZENÍ POJMŮ A KLASIFIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE 

 

2.1 Algoritmus 

Algoritmus je posloupnost příkazů se stanoveným pořadím, v jakém se jednotlivé příkazy mají 

vykonávat (resp. je stanoven způsob, jak se má dané pořadí vybrat) a jejichž účelem je řešit 

předem definované úlohy.32  

Algoritmus bychom tak mohli považovat za základní funkční princip každého automatického 

(automatizovaného) procesu, a to včetně systémů umělé inteligence. 

Pro algoritmy jsou především typické tyto znaky:33 

a) konečnost – algoritmus nesmí pokračovat do nekonečna, jinak by nedošlo k výsledku (akci);  

b) správnost – algoritmus by měl definovat všechny možné vstupy, aby došlo ke korektnímu 

výsledku a zároveň by měl oznámit uživateli nemožnost dalšího postupu při zadání neplatných 

vstupních dat; 

c) determinističnost – po provedení příslušného kroku musí následovat krok další (může jím 

být i ukončení); 

d) hromadnost – algoritmus lze aplikovat opakovaně na daný soubor úloh v závislosti na 

vstupních podmínkách. 

 

2.2 Umělá inteligence 

Inteligenci (z lat. intellegere, rozeznávat, poznávat, chápat, rozumět, z lat. inter, mezi a legere, 

sbírat, shromažďovat nebo vybírat si, určit, stanovit34) můžeme chápat jako obecnou schopnost 

 
32 BUCHTELA, D., VYNIKAROVÁ, D. Výpočetní systémy : Cvičení. Provozně ekonomická fakulta ČZU 

v Praze. Praha, 2007, s. 56 
33 Ibid. 
34 KÁBRT, J., KUCHARSKÝ, P., SCHAMS, R., VRÁNEK, Č., WITTICHOVÁ, D., ZELINKA, V. Latinsko-

český slovník. Dotisk prvního vydání. Praha: Leda, 2003, s. 289, 312 
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jedince účelně řešit problémy a jako schopnost adaptovat se na nové podmínky a úkoly, 

případně se (tím) učit35,36. 

Adjektivum umělý charakterizuje, že daný předmět nevznikl přírodní cestou, ale výtvorem 

člověka37.  

Jednoduše by se tak dalo říci, že spojení umělá inteligence by mohlo být vykládáno jako obecná 

schopnost neživého předmětu účelně řešit problémy a adaptovat se na nové podmínky a úkoly 

nebo, ad absurdum, jako obecná schopnost živého tvora, který nedisponuje vlastní inteligencí, 

ale umělou – vytvořenou člověkem, řešit problémy a adaptovat se (víceméně tedy kyborg).  

Jenže pojem umělá inteligence zahrnuje mnohem více fenoménů od jednoduchého chatbota 

přes diagnostické přístroje ve zdravotnictví až po plně funkčního robota a jednotně přijímaná 

definice se tak hledá těžce.  

McCarthy: „Za umělou inteligenci se považuje vytváření strojů, které se chovají způsobem, 

které bychom označili za inteligentní, pokud by se tak choval i člověk.“38  

Minsky: „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.“39 

Jak McCarthy, tak Minsky nabízí podobnou definici, která spočívá na kritériu komparace 

vnímání chování člověka a stroje. Nejedná se o náhodu, neb prve zmíněná definice vznikla na 

Dartmouthské konferenci, které se účastnil i Minsky40. Minsky však navíc v definici pracuje 

jak s pojmem stroj (machine), tak systémů 

Oba autoři se zaměřují na srovnání chování, resp. myšlení stroje a člověka a kritériem je, zda 

by takové chování bylo nazváno inteligentním (behave in ways that would be called intelligent), 

resp. zda by takovýto postup vyžadoval u člověka inteligenci (that require intelligence).  

 
35 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009, s. 203 
36 BERKA op. cit., s. 4 
37 HAVRÁNEK, B., ed. Umělý. In: Slovník spisovného jazyka českého. Získáno 8. srpna 2020 z 

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=umělý&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no  
38 MCCARTHY, J., MINSKY, M. L., ROCHESTER, N., SHANNON, C. E. A Proposal for the Dartmouth 

Summer Research Project on Artificial Intelligence [online]. 31. srpna 1955. Dostupné z http://www-

formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html  
39 MAŘÍK op. cit., s. 17 
40 MCCARTHY op. cit.  

https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=umělý&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
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Jak Minsky, tak McCarthy tak kladou důraz na psychologické hledisko (vnitřní procesy a jejich 

projev) spíše než na teologické (co je účelem umělé inteligence) nebo funkční (jak umělá 

inteligence pracuje).  

Není však stanoven referenční bod, od kterého by míra inteligence byla považována za 

dostatečnou a tudíž za cílovou pro budování umělé inteligence. Dle definice inteligence výše je 

zřejmé, že se bude jednat o jednání vyžadující paměť, učení a myšlení. Pokud takové jednání 

dokáže replikovat stroj (a to i přes to, že zatím nedisponuje myšlením a někdy ani učením), pak 

může být takový stroj považován za inteligentní. 

Výhodou této definice je, že působí i do budoucna, na jednání, která ani člověk (zatím) 

nezvládá, neboť i takové jednání vyžaduje inteligenci (avšak takovou, kterou člověk 

nedisponuje). 

Hassabis: „Umělá inteligence je věda, jak činit stroje chytrými.“41 

Kaushik: „Umělá inteligence je inteligentní stroj.“ 

IBM: „Umělá inteligence je cokoli, co činí, aby stroje jednaly více inteligentně.“ 

I tyto další definice shrnují, že požadavkem pro umělou inteligenci je stroj, který je inteligentní 

a zkoumání, jak je inteligentními učinit. Zde souhlasím s Evropským parlamentem, že definice 

se od nejranějších dní zaměřují spíše na to, jak se umělá inteligence projevuje a jak je na ní 

pohlíženo okolím, než na to, jak skutečně funguje.42   

Richová, Knight: „Umělá inteligence se zabývá tím, jak počítačově řešit úlohy, které dnes 

zatím zvládají lidé lépe.“43 

Zde souhlasím se zdůrazněním komparace mezi člověkem a strojem a jejich výkony. Umělá 

inteligence se nevyvíjí za účelem, aby zcela ignorovala působení lidské činnosti. Primárním 

úkolem je vyvinout stroje a aplikace, které člověku usnadní jeho práci. Následným vývojem 

však dojde k vyrovnání jejich výkonnosti, až umělá inteligence člověka v určitých oblastech 

zcela překoná. Nemluvě o úlohách, které člověk v dnešní době nezvládá.  

 
41 Digital Wellbeing. Artificial Intelligence Defined: Useful list of popular definitions from business and science 

[online]. 4. září 2017. Dostupné z https://digitalwellbeing.org/artificial-intelligence-defined-useful-list-of-

popular-definitions-from-business-and-science/  
42 BOUCHER, P. How artificial intelligence works [online] op. cit., s. 1 
43 MAŘÍK op. cit., s. 17 

https://digitalwellbeing.org/artificial-intelligence-defined-useful-list-of-popular-definitions-from-business-and-science/
https://digitalwellbeing.org/artificial-intelligence-defined-useful-list-of-popular-definitions-from-business-and-science/
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Definice Richové a Knighta tak působí pouze intertemporálně. Umělá inteligence však 

nepřestane být umělou inteligencí poté, co zvládne úlohu lépe než člověk (nebo přinejmenším 

stejně dobře).  

Kotek: „Umělá inteligence je vlastnost člověkem uměle vytvořených systémů vyznačujících se 

schopností rozpoznávat předměty, jevy a situace, analyzovat vztahy mezi nimi a tak vytvářet 

vnitřní modely světa, ve kterých tyto systémy existují, a na tomto základě pak přijímat účelná 

rozhodnutí, za pomoci schopností předvídat důsledky těchto rozhodnutí a objevovat nové 

zákonitosti mezi různými modely nebo jejich skupinami.“44 

Funkční definice Kotka popisuje některé ze stránek umělé inteligence (resp. její vývojová 

stadia, viz 2.2) fungující na podstatě machine learning, která se využívá např. v překladech a 

tlumočení a dále deep learning – zlepšující se umělá inteligence.  

Evropská komise: „Za umělou inteligenci se považují systémy vykazující inteligentní chování 

v podobě vyhodnocování svého okolí a následného rozhodování či vykonávání kroků – s určitou 

mírou autonomie – k dosažení konkrétních cílů...“45 

Evropská komise pokračuje v nastoleném trendu a požaduje od systému známky inteligentního 

chování. To však konkretizuje percepčními schopnostmi a následným rozhodováním, resp. 

jinou akcí. Český překlad dle mého názoru ne zcela přesně překládá „taking actions“ jako 

„rozhodování či vykonávání kroků“. První nedostatek spatřuji ve spojce „či“, která naznačuje 

volitelnost procesu rozhodování. To však není možné, neboť každé akci (s výjimkou 

jednoduchých postupů) musí podle mého názoru předcházet rozhodování, zda a co bude stroj 

dělat. Druhý neduh vidím ve slově „kroků“ – zatímco originál pracuje s „akcí“, tedy naznačuje, 

že rozhodnutí přeměňuje v konkrétní činy, resp. výstupy, tedy jasně odděluje tento proces od 

ostatních, u české to tak jednoznačně nepůsobí, neb i každý předchozí proces je sám o sobě 

krokem (v algoritmu). 

 
44 MAŘÍK op. cit., s. 18 
45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů. Umělá inteligence pro Evropu [online]. Brusel, 25.4.2018. Dostupné z https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237 
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Obr. 1: Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI: hlavní schopnosti a vědní obory 

[online] op. cit., s. 2. Červená čísla doplněna autorem. 

To potvrzuje i výše uvedené schéma odborné skupiny Evropské komise (viz dále), kterým jsou 

popsány systémy umělé inteligence. Pro zmíněnou definici jsou důležité tři kroky, které jsem 

označil čísly 1, 2 a 3, těmto krokům předchází vnímání pomocí senzorů. Prvním krokem je 

vyhodnocování (zpracování) informací shromážděných z okolí, druhým (samostatným) 

krokem je rozhodování a třetí je akce (zde je tak tento krok už výslovně označen jako akce).  

AI HLEG: „Systémy umělé inteligence (UI) jsou softwarové (a případně také hardwarové) 

systémy navržené lidmi, které mají zadán složitý cíl a jednají ve fyzické nebo digitální dimenzi, 

přičemž vnímají své prostředí tím, že získávají data, interpretují shromážděná strukturovaná 

nebo nestrukturovaná data, usuzují ze znalostí nebo zpracovávají informace odvozené z těchto 

dat a rozhodují o nejlepší akci či akcích k dosažení daného cíle. Systémy UI mohou používat 

symbolická pravidla nebo si vytvořit numerický model; mohou rovněž přizpůsobovat své 

chování na základě analýzy toho, jak je prostředí ovlivněno jejich předchozími akcemi...“46 

AI HLEG je nezávislá odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci zřízená 

Evropskou komisí v červnu 2018.47 Vypracovala dokument, jehož hlavním účelem je definovat 

 
46 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI: hlavní schopnosti a vědní obory 

[online]. Brusel, duben 2019. Dostupné z https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60663 
47 Ibid., s. 13  
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umělou inteligenci pro účely vnitřních potřeb. Vzhledem k obsazení skupiny48 je však definice 

široce uznávána a citována.  

Za základ si odborná skupina vzala definici Evropské komise, kterou podrobila analýze a 

rozšířila ji tak, aby co nejlépe reflektovala současnou situaci v oblasti umělé inteligence. 

Jistou novotou je explicitní požadavek určité míry autonomie. Odráží to soudobou úroveň 

strojů, které za využití strojového učení dokáže čím dál více postupovat samostatně, až 

nezávisle. 

Vzhledem k interpretačním překážkám pojmu inteligence se AI HLEG ubírá k vědecky lépe 

vymezitelnému pojmu racionalita. Racionalitu můžeme definovat jako chování, které směřuje 

k nejlepšímu možnému výsledku. Pokud nejlepší výsledek není znám, pak chování směřuje 

k tomu výsledku, který se jeví jako nejlepší (na základě pravděpodobnosti).49  

AI HLEG se zároveň pokusila o co nejvíce podrobnou definici. Aby systém splňoval požadavky 

pro umělou inteligenci, musí se jednat o systém: a) softwarový (např. voice assistant) nebo 

hardwarový (autonomní vozidlo), b) navržen přímo lidmi (nikoli umělou inteligencí, ten lze 

užít pouze nepřímo, např. k optimalizaci50), c) kterému je zadán složitý cíl (složitost se odvíjí 

od počtu možných řešení51, tj. je tím vyloučen jednoduchý sekvenční postup bez nutnosti 

rozhodování), d) jednající ve fyzické nebo digitální dimenzi (nebo obou, prakticky odpovídá 

dělení na systémy softwarové (digitální dimenze) a hardwarové (fyzická dimenze), přičemž 

vnímají své prostředí tím, že získávají data (pomocí senzorů), interpretují shromážděná 

strukturovaná nebo nestrukturovaná data (strukturovanost se odvíjí od toho, zda je předem 

vytvořen model, dle kterého se postupuje – u interpretace neznámého obrázku se bude jednat o 

nestrukturovaná data a využívat se bude zpravidla machine learning52), usuzují ze znalostí nebo 

zpracovávají informace odvozené z těchto dat (dochází k modelování získaných dat a jejich 

vyhodnocení)  a rozhodují o nejlepší akci či akcích k dosažení daného cíle. 

 
48 European Commission. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence : The Members of the AI High Level 

Expert Group [online]. Dostupné z https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-

artificial-intelligence 
49 RUSSELL op cit., s. 4 
50 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI: hlavní schopnosti a vědní obory [online] 

op. cit., s. 6 
51 HABIBALLA op. cit., s. 7–8 
52 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI op. cit., s. 2–3 
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Za pozornost stojí rozdělení systémů umělé inteligence na hardwarové a softwarové – zde tak 

vidíme, že pod pojem umělá inteligence řadí AI HLEG jak čistě softwarový systém (pracující 

pouze jako soubor algoritmů poskytující určitý výstup), tak i hmotný předmět, do kterého je 

daný systém inkorporován.    

Prvky, jako jsou ovlivnění prostředí předchozí činností systémem nebo zda systém usuzuje z dat 

pomocí symbolických pravidel nebo matematických vzorců jsou dle definice fakultativní.  

2.2.1 Slabá a silná umělá inteligence (weak/ strong AI, schwache/ starke KI, IA 

faible/ forte) 

Někteří autoři dělí umělou inteligenci na tzv. slabou a silnou, jejíž dělení víceméně odráží 

vývojové tendence umělé inteligence.  

Slabá inteligence řeší úlohy, které jsou předem stanoveny, metodami a postupy, které jsou 

k tomu určeny. Za nejvyšší stupeň takovéto inteligence bychom mohli pokládat machine 

learning, u kterého jsou však většinou stanoveny zdroje a cíle učení. Např. podnikatelům slouží 

k vyhledávání informací, k překladům, ke zpracování objednávek apod.53  

Silná inteligence navazuje na slabou, nepohybuje se v daných hranicích, dosahuje inteligence 

lidské a v mnoha aspektech ji dokonce předčí. Byť je rovněž samoučící a využívá především 

metod deep learning včetně neuronových sítí, jedná nezávisle a explorativně. V obchodní 

společnosti může sloužit k vytváření nových obchodních strategií a modelů, rozšiřování 

sortimentu apod. 

2.2.2 Machine learning a deep learning 

Machine learning (strojové učení) by se dalo jednoduše popsat jako „podobor umělé 

inteligence, který se zabývá inteligentními systémy, které se učí.“54  

 
53 Bundesministerium für Wirtschaft, ed. Künstliche Intelligenz und Recht im Kontext von Industrie 4.0 [online]. 

Berlin, duben 2019, s. 3-4 
54 BODEN, M. A. Artificial Intelligence. Handbook of Perception and Cognition. Academic Press, 1996, s. 89 
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Nejedná se tak pouze o algoritmus, který by byl předem stanoven člověkem a stroj ho pouze 

opakovaně vykonával, ale základní algoritmus je sám rozšiřován a měněn tím, jak systém 

poznává nová data a nové metody za účelem dosahování (pravděpodobně) lepšího výsledku.55   

Např. u systému rozpoznávání značek (řekněme značka STOP), pokud se ručně programoval, 

se muselo do systému implementovat rozpoznávání zalomení hran (aby systém rozpoznal 

osmiúhelník) a dále filtr na rozpoznání jednotlivých písmen.  

Za pomocí machine learning si systém sám vytvoří pravděpodobnostní vzorec, který splňuje 

většina značek, aby je tak mohl klasifikovat. Výhodou je ušetřená práce a rychlejší postup, 

nevýhodou je, že jakákoli drobná změna na objektu (např. samolepka na značce, nepříznivé 

počasí, šum na obrázku) způsobí, že dojde k diametrálně rozdílnému výsledku.56   

Deep learning (hluboké učení) navazuje na machine learning (resp. je jeho podoblastí). Je 

založen na reprezentaci znalostí, pracuje na více úrovních, které odpovídají úrovni abstrakce a 

zpravidla využívá neuronové sítě. 57 

AI HLEG rozlišuje (strojové) učení s učitelem, bez učitele a posilované učení.58 

Na obrázku níže je znázorněn vývoj umělé inteligence do jejích podoblastí machine a deep 

learningu. 

 
55 NVIDIA. What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning? 

[online]. 29. července 2016. Dostupné z https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-

intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/  
56 IEEE Spectrum. Slight Street Sign Modifications Can Completely Fool Machine Learning Algorithms [online]. 

4. srpna 2017. Dostupné z https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/sensors/slight-street-sign-

modifications-can-fool-machine-learning-algorithms 
57 DENG, L., YU, D. Deep Learning : Methods and Applications [online]. 2014, s. 199–201. Dostupné z 

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/deep-learning-methods-and-applications/ 
58 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI op. cit., s. 3 
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Obr. 2: Rozdíl mezi umělou inteligencí, machine learning a deep learning. 

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-

learning-ai/ 

 

2.3 Klasifikace 

Byť obdobně jako na definici nepanuje na klasifikaci umělé inteligence jednoznačný názor a 

právní řád se jí nezabývá, nabízí se řada kategorií, pod kterou lze umělou inteligenci zařadit. 

Umělou inteligencí se bude pro účely této práce rozumět umělá inteligence slabá,59 pokud 

nebude uvedeno odlišně.  

2.3.1 Počítačový program / software 

2.3.1.1 Terminologická odlišnost 

Byť část teorie mezi těmito pojmy nerozlišuje a považuje je za zaměnitelné, část teorie, ke které 

se přikláním, považuje za software programové vybavení počítače (souhrn programů a dat), 

jakožto protiklad k technickému vybavení (hardwaru), zatímco počítačový program je samotný 

zápis v programovacím jazyce jakožto posloupnost instrukcí.60     

Byť český právní řád, po vzoru evropského práva, převážně pracuje s pojmem počítačový 

program (např. § 2 odst. 2 AZ, § 231 odst. 1 písm. a) TZ, § 20 odst. 2 ElÚkon), a to ve smyslu 

vyloženým výše, najdeme i příklad u kterého není zřejmé, jestli tyto pojmy odlišuje (§ 19 odst. 

 
59 Pro pojem slabá inteligence viz 2.1.1 
60 KOLÁŘ, P. Operační systémy [online]. (n.d.), s. 2, 18. Dostupné z http://www.nti.tul.cz/~kolar/os/os.pdf  

http://www.nti.tul.cz/~kolar/os/os.pdf
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7 ZDP – „Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu 

za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu 

literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového 

programu (software)“).  

V evropských aktech najdeme pojem software např. v nařízení Rady (ES) 428/200961, kde je 

pojem software definován jako „soubor jednoho nebo více „programů“ nebo 

‚mikroprogramů‘, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací“. 

Dle kontextu je tak nutné zkoumat, zda se o softwaru hovoří jako o celém (části) programového 

vybavení systému, nebo zda je myšlen jeden konkrétní program (který ale ve výsledku tvoří 

soubor sám o sobě).  

2.3.1.2 Umělá inteligence jako počítačový program/ software 

Vzhledem k tomu, že i AI HLEG použilo při definici umělé inteligence pojem softwarový 

systém, nabízí se jako první zařadit umělou inteligenci pod pojem software (resp. pouhý 

počítačový program). 

S pojmem počítačový program pracuje především již zmíněný AZ. Definici však AZ nenabízí, 

a to v návaznosti na směrnici o právní ochraně počítačových programů,62 která za program 

považuje programy v jakékoli formě (i hardwarové), včetně koncepčních prací.  

Slovenský AZ63 naproti tomu počítačový program definuje přímo, a to jako „súbor príkazov a 

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

podobnom technickom zariadení… Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v 

zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde…“ (§ 87 odst. 1). Přímá úprava definice v národním 

předpisu je sice zpravidla bližší občanům dané země, ale popírá snahu unijních orgánů o určitou 

míru harmonizace.    

V českém právním řádu jeho definici nalezneme pouze v interním předpise, konkrétně v § 1 

odst. 2 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. dubna 1999, kterou se vydává ukládací 

 
61 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu 

vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění) 
62 7. bod odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně 

počítačových programů 
63 Zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon 
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řád počítačových údajů, který definuje počítačový program jako „soubor, který obsahuje 

soustavu sledů příkazů, řídících činnost stroje za účelem dosažení požadovaného výsledku“. 

Zde vidíme, že hlavním znakem programu je sled (posloupnost) příkazů, které mají za úkol řídit 

stroj (systém), aby se dosáhlo předem určitého cíle, což plně odpovídá základům fungování 

umělé inteligence (systém dostane podnět, ten stanovený postupem zpracuje, rozhodne se a 

koná, a to za určitým účelem).  

Umělá inteligence rovněž sdílí s programem i další prvek, tzv. look and feel, tj. vzhled a formu, 

jakou samotný program (umělá inteligence) interaguje s uživatelem64 (použitelný např. na 

automatické překladatele, voice assistanta). 

Ochrana umělé inteligence jako počítačového programu se tak jeví jako vhodná, a to i přesto, 

že systém umělé inteligence bude zpravidla mnohem komplexnější a méně předvídatelný než 

běžný počítačový program. Bude však nezbytné právně reagovat na neustálý vývoj stále 

složitějších systémů a technologií, které s využíváním umělé inteligence souvisí (např. 

sebeučící se systémy).  

2.3.2 Umělá inteligence jako počítačový virus  

Počítačový virus je škodlivý program, které škodí napadanému systému zpravidla tak, že 

pozměňuje soubory, zatěžuje systém, sleduje činnost uživatele apod.65 Zpravidla se dělí na viry, 

červy a trojské koně.  

Počítačový vir není explicitně zmíněn v právních předpisech, ale jeho použití je zpravidla 

trestáno jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TZ).  

Zmíněny však byly viry i v rozsudku Nejvyššího soudu,66 kde byly popsány jako krátké 

programy, které mimo vůli uživatele narušují nebo likvidují nainstalované počítačové 

programy. Nejvyšší soud zároveň nevyloučil, že mohou mít vliv na odesílání dat uložených 

v počítači třetí straně bez uživatelova povědomí. 

 
64 TELEC, I., TŮMA, P. § 2 [Autorské dílo]. In: TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 7 
65 GŘIVNA, T. § 230 [Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací]. In: ŠÁMAL, P., 

GŘIVNA, T., HERCZEG, J., KRATOCHVÍL, V., PÚRY, F., RIZMAN, S., ŠÁMALOVÁ, M., VÁLKOVÁ, H., 

VANDUCHOVÁ, M. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 2300 
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2011, č. j. 4 Tz 79/2010 
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Protože tak i umělá inteligence může fungovat v cizím prostředí a mít za účel cílovému systému 

škodit, může naplnit znaky škodlivého počítačového programu (viru).  

Není zároveň vyloučeno, že budou existovat případy, kdy umělá inteligence bude nadřazeným 

pojmem a bude počítačový virus pouze využívat v rámci své jinak neškodné (legální) činnosti. 

Např. bankovní systém využívající umělou inteligenci se vyvine tak, že si vytvoří podprogram, 

který bude mít za úkol překonat bezpečnostní opatření cizí banky a opatřit si tak neoprávněně 

data. 

2.3.3 Umělá inteligence jako věc 

Pojem věc v právním smyslu je definována OZ v § 489 jako „vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí“. Hmotnou věcí je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu a naopak nehmotnou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez 

hmotné podstaty (§ 496 odst. 1 a 2 OZ). 

Je zřejmé, že pokud se bude jednat o umělou inteligenci hardwarovou (drona, autonomní 

vozidlo, robota), bude se o věc, konkrétně věc hmotnou, v právním smyslu jednat a je možné 

s ní obchodovat. 

Otázka, zde je i samotný počítačový program (a tudíž i potencionálně umělá inteligence) řazen 

mezi (nehmotné) věci není v nauce řešena jednotně. Objevují se názory, že programy, které 

splňují požadavky na ochranu dle AZ nejsou (nehmotnou) věcí, neboť „jde o formu projevu 

lidské osobnosti (tj. lidský výtvor). Jsou proto hodnotami povahy osobnostní, tj. nemajetkové, 

a proto jejich povaha nepřipouští být věcmi“67. Naproti tomu lze najít řadu názorů, které se 

snaží poukazovat na praktickou stránku věci tvrdíce, že software by měl být považován za věc 

v právním smyslu. Tyto argumenty lze shrnout takto:68   

a) software, chráněný jako literární dílo dle AZ, může být předmětem subjektivních 

majetkových práv 

b) vztah autor-zdrojový kód je méně osobního rázu a více technického než např. u autor-obraz 

nebo autor-báseň  

 
67 TELEC op. cit., s. 7 
68 TOMÍŠEK, J. Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku. Revue pro právo a technologie. 2014, 

roč. 5, č. 9, s. 197–210 
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c) na psaní zdrojového kódu se zpravidla podílí větší množství lidí, což přispívá k menšímu 

vztahu autor-dílo 

d) přeměnění myšlenky (která není chráněna dle AZ) v reálný výtvor dochází k vytvoření věci 

e) předchozí verze před schválením Poslaneckou sněmovnou zněla obsahovala větu „Majetková 

práva se týkají věcí v právním smyslu.“ 

f) samotná důvodová zpráva k současnému znění OZ uvádí „Široké vymezení zahrnující 

pojmově jako věci v právním smyslu věci hmotné i nehmotné (např. předměty spadající do 

kategorií průmyslového a jiného duševního vlastnictví) vyhovuje lépe praktické potřebě i 

hledisku zdejšího ústavního pořádku.“ 

Můžeme tak uzavřít, že byť je počítačový program duševním výtvorem autora a jako takový 

nemůže být za současné situace předmětem absolutních majetkových práv, není podle mého 

názoru i přes převažující názory nauky vztah mezi autorem a počítačovým programem natolik 

úzký (spousta částí zdrojového kódu má spíše technickou povahu a jsou mezi programátory 

sdíleny), aby bylo nutné bezvýhradně trvat na nemožnosti počítačový program klasifikovat jako 

věc a tím pádem umožnit jeho zcizení.  

Při současném rychlém vývoji technologií je počítačový program navíc mnohokrát vytvářen 

pouze za účelem hospodářského prospěchu a nikoli za vyjádřením vlastních duševních procesů 

a myšlenek.  

2.3.4 Umělá inteligence jako výrobek, služba a digitální služba  

Všechny tyto instituty jsou primárně řešeny na evropské úrovni. 

Výrobek (resp. odpovědnost za vadný výrobek) je upraven směrnicí Rady (EHS) č. 85/37469, 

která ve svém čl. 2 definuj výrobek jako „všechny movité věci, také tehdy, jsou-li zabudovány 

do jiné movité věci…“. Na národní úrovni je směrnice implementována především § 2939 a 

násl. OZ. 

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence (počítačový program) movitou věcí není, je zřejmé, že 

směrnice na počítačové programy necílí. Výkladem Evropské komise a akademiků se však za 

 
69 Směrnice Rady č. 85/374 ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky 
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produkt bude považovat movitá věc, jejíž součástí je právě software (tzv. hardwarové 

systémy).70  

Současně probíhají diskuze, zda by směrnice neměla pokrývat i samotné softwary (tzv. non-

embedded softwary), a tím i umělou inteligenci.71 Zatím se však odkazuje ve většině případů 

na právní úpravu služeb, byť se začínají objevovat případy, kdy soudy některých států (Francie 

a Estonsko) podřadily počítačový program pod pojem výrobek. 72 

Pokud je odkazováno na úpravu služeb, myslí se tím především směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2006/12373. Definici podává její čl. 4 odst. 1) jako „jakoukoli 

samostatnou výdělečnou činnost poskytovaná zpravidla za úplatu“ a odkazuje na tehdejší 

článek 50 Smlouvy o založení Evropského společenství (dnešní čl. 57 SFEU).  

Z relevantních oblastí jsou z působnosti směrnice vyňaty služby obecného zájmu 

nehospodářské povahy, audiovizuální služby a služby a sítě elektronických komunikací a s nimi 

spojená zařízení a služby (čl. 2 odst. 2). Služby informační společnosti dle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2000/3174 vyňaty nejsou [„služby poskytované zpravidla za úplatu, 

na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“ – čl. 2 písm. a)]. Pokud tedy 

základ poskytování umělé inteligence bude založen na službě, která spadá do působnosti jedné 

ze směrnic výše, bude na ni aplikována práva a povinnosti z nich vyplývajících.  

Nejnovějšími kategoriemi jsou digitální obsah, digitální služba a zboží s digitálními prvky, 

upraveny primárně směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/77075. 

 
70 European Commission. Safety of non-embedded software; Service, data access, and legal issues of advanced 

robots, autonomous, connected, and AI-based vehicles and systems [online]. European Union, 2019. Annex 1, Part 

A, Evidence gathering and analysis of Member States’legislation with respect to the safety of non-embedded 

software for CAD – CCAM (Task 1), s. 23. Získáno z https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/safety-

non-embedded-software-including-safety-health-lifestyle-and-wellbeing-apps 
71 European Commission. White Paper : On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust 

[online]. Brusel, 19. února 2020, s. 14. Dostupné z https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-

paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf 
72 European Commission. Evaluation of Council Directive 85/374/EEC on the approximation of laws, regulations 

and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products : Final Report 

[online]. Brusel, leden 2018, s. 37. Získáno z https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d4e3e1f5-

526c-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en 
73 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu 
74 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 

služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém 

obchodu) 
75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv 

o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb 
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Digitální obsahem se rozumí „data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě“ (čl. 

2 bod 1). 

Digitální službou „služba, která spotřebiteli umožňuje vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat 

data v digitální podobě nebo k nim mít přístup, nebo služba, která umožňuje sdílení dat v 

digitální podobě nahraných nebo vytvořených spotřebitelem či jinými uživateli této služby nebo 

jakoukoli jinou interakci s těmito daty“ (čl. 2 bod 2). 

Zbožím s digitálními prvky „veškeré hmotné movité předměty, jež obsahují digitální obsah či 

digitální službu nebo jsou s digitálním obsahem či digitální službou propojeny, a to takovým 

způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu či digitální služby bránila tomu, aby dané 

zboží plnilo své funkce“ (čl. 2 bod 3). 

Oproti předchozím dvěma kategoriím, digitální služby výslovně zahrnují počítačové programy, 

včetně technologie software-as-a-service, videosoubory, digitální hry a další (19. bod 

odůvodnění). Pokud tedy umělá inteligence bude poskytována v rámci např. antivirového 

programu jako digitální služba, bude se na ni vztahovat úprava této směrnice.    

Digitálního trhu se týká i navazující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2019/771.76 Národní právní úprava týkající se digitálního trhu a výše uvedených směrnic musí 

být účinná nejpozději dne 1. ledna 2022.77  

 

2.4 Věda o umělé inteligenci a související obory 

Mezi obory, které ovlivnily vznik umělé inteligence, patří mj. filosofie (srovnávání duše se 

strojem), matematika (především logika a pravděpodobnost), ekonomie (maximální užitek při 

rozhodování), psychologie (srovnání myšlení a zpracování informací člověkem a strojem), 

lingvistika (použita při sdělování a zpracování informací), neurovědy (struktura mozku jako 

základ neuronových sítí) a informatika (přenesení lingvistiky do řeči počítačů).78 

 
76 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv 

o prodeji zboží 
77 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nová unijní úprava práv z vadného plnění [online]. 29. května 2019. 

Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/nova-unijni-uprava-prav-z-vadneho-

plneni--246538/ 
78 RUSSELL op. cit., s. 5–16 
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Je tedy zřejmé, že umělá inteligence využívá poznatky řady věd. Mezi ty klíčové můžeme řadit 

(aplikovanou) matematiku, informatiku a další technické vědy.79  

Již dle technických norem z 90. let bylo na vědu o umělé inteligenci nahlíženo jako na odvětví 

počítačové vědy, jejímž předmětem byla práce s modely a systémy pro výkon funkcí, které jsou 

převážně spojeny s lidskou inteligencí, jako je např. uvažování a učení.80 

Umělá inteligence si však vyvinula i řadu vlastních metod, např. strojové učení, strojové 

usuzování a robotiku.81 

Překážky, které brání jednoznačnému etablování vědy o umělé inteligenci, jsou nejednotně 

přijímané definice umělé inteligence a využívání metod a prostředků jiných oborů v oblasti 

slabé umělé inteligence.82  

Umělá inteligence je však fenoménem natolik populárním, zkoumaným a nabízejícím řadu 

nevyřešených otázek a neobjevených možností, že by bylo nerozumné jí odpírat vlastní vědu, 

a to bezpochyby minimálně ve vztahu k silné umělé inteligenci.  

Mezi základní proudy, které svým způsobem pokládají základy vědě o umělé inteligenci 

patří:83,84 

a) symbolický funkcionalismus (symbol-system AI) – založen na reprezentaci znalostí 

(typicky výroková logika) a prohledávání stavového prostoru, nejjednodušší systém, 

b) konekcionismus (connectionism) – využívající neuronových sítí a vektorů, navazuje 

na symbolismus, jde o složitější systém, uspořádání neuronů se však jeví jako chaotické, 

na rozdíl od výrokové logiky v něm nelze číst (dělat zápisy), 

 
79 Les cahiers Lysias, ed. Intelligence Artificielle, un nouvel horizon : POURQUOI LA FRANCE A BESOIN 

D’UNE CULTURE DU NUMERIQUE [online]. Paříž, červenec 2017, s. 10. Dostupné z 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cahier_lysias_-_intelligence_artificielle.pdf 
80 ISO/IEC 2382-28:1995. Information technology – Vocabulary – Part 28: Artificial intelligence – Basic concepts 

and expert systems [online]. Ženeva: Mezinárodní organizace pro normalizaci, 1995. Dostupné z 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en 
81 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online]. Brusel, 2019, s. 41. Získáno z https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-

11ea-8c1f-01aa75ed71a1  
82 HABIBALLA op. cit., s. 5  
83 BODEN op. cit., s. 3–19 
84 HABIBALLA op. cit., s. 8–10 
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c) robotický funkcionalismus (artificial life) – založen na behaviorismu – tvorbě modelů 

a vztahu prostředí-systém-úloha.   

Obdobně jako u jiných oborů, i zkoumání umělé inteligence bych rozdělil na část obecnou a 

zvláštní. Obecná část nauky o umělé inteligenci upravuje průřezové oblasti, které jsou společné 

pro každou zvláštní část. Patří k nim především definice a klasifikace, úprava odpovědnosti za 

újmu, ochrana osobních údajů, povinného pojištění, autorství umělé inteligence a další.  

Zvláštní část se pak věnuje konkrétním oblastem, ve kterých je umělé inteligence využívána, 

např. zdravotnictví, doprava, kriminalistika.  
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3. VÝZKUM A VÝVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE 

 

Přirozená inteligence bude umělou brzy překonána.  

Přirozenou blbost však umělá nemůže nahradit nikdy.  

– Jára da Cimrman 

 

3.1 Výzkum a vývoj umělé inteligence a jeho rizika  

3.1.1 Veřejný sektor 

Evropské země si uvědomují významnost rozmachu v oblasti umělé inteligence a jejího 

hospodářského využití a nezbytnosti právní úpravy a uzavírají řadu dohod a deklarací, které 

mají těmto tématům přispět.  

Jednou z takovýchto dokumentů je Deklarace o spolupráci v oblasti umělé inteligence ze dne 

10. dubna 201885 přijata na půdě Evropské komise. Její podstatou je v obecné rovině spolupráce 

v podporování technologií, průmyslu, přístupu k veřejným informacím, dále vyrovnávání se 

s ekonomickými a sociálními změnami, které s rozvojem souvisí a nakonec vybudování 

právního a etického rámce pro zmíněnou výstavbu. 

Na tuto deklaraci pak navazují plány a strategie jednotlivých zemích. Např. v Německu se jedná 

o vládní Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung z listopadu 201886, rozdělená do 

12 témat (výzkum, inovace, pracovní trh, vzdělání, přístupnost dat, stanovení standardů aj.), 

v Česku o Národní strategie umělé inteligence v České republice z května 201987 („Národní 

strategie“), které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavní část je rozdělena do 7 kapitol 

(podpora vědy, podpora investic, konkurenceschopnost ČR, vzdělání, dopad na trh práce, 

právní aspekty a mezinárodní spolupráce). 

 
85 European Union. Declaration on Cooperation on Artificial Intelligence [online]. Brusel, 10. dubna 2018. 

Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-

inteligence/SignedDeclarationofCooperationonAIpdf.pdf 
86 Die Bundesregierung. Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung [online]. Listopad 2018. Dostupné 

z https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf 
87 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online]. Praha, 2019. 

Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf 
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Co se týče ustavení speciálních orgánů, které by pracovaly na poli umělé inteligence, zřídil 

Evropský parlament rozhodnutím ze dne 18. června 2020 zvláštní výbor pro umělou inteligenci 

v digitálním věku. Jeho úkoly jsou jasně vymezeny zmíněným rozhodnutím a patří mezi ně:88  

„a) analyzovat budoucí dopad umělé inteligence v digitálním věku na hospodářství EU,  

b) zkoumat výzvu zavádění umělé inteligence a její přínos pro obchodní hodnotu a hospodářský 

růst, 

c) analyzovat přístup třetích zemí a jejich příspěvek k doplnění opatření EU, 

d) předložit příslušným stálým výborům Parlamentu hodnocení, v němž budou vymezeny 

společné střednědobé a dlouhodobé cíle EU a které bude zahrnovat hlavní kroky nutné k jejich 

dosažení.“ 

Vládě České republiky budou radit v oblasti umělé inteligence především dva orgány. Jednak 

se jedná o relativně nedávno (únor 2020) zřízenou Expertní platformu a fórum České republiky 

pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci89, jejímž úkolem je 

monitorovat trendy, analyzovat právní prostředí a být prostředníkem mezi veřejností a státními 

orgány. Hned v únoru vydala (zprostředkovala) pět zpráv, od té doby (šest měsíců) však 

žádnou.90    

Druhým orgánem je Výbor pro umělou inteligenci předvídaný Národní strategií, který by měl 

podléhat výboru koncepce Digitální Česko91.  

S umělou inteligencí se již řadu let počítá i v oblasti školství. Východiskem je Nařízení vlády 

č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Umělá inteligence je zde uvedena 

jednak jako jeden z tematických okruhů, který je charakteristický a určují pro obory informatika 

a kybernetika a jednak i jako samotný typický studijní program v oboru kybernetika92. 

 
88 Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o zřízení zvláštního výboru pro umělou inteligenci 
v digitálním věku a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období [online]. Dostupné z 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_CS.html 
89 Ministerstvo průmyslu o obchodu. Expertní tým bude řešit problematiku výzkumu, vývoje a dopadů využívání 

umělé inteligence [online]. 11. února 2020. Dostupné z https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-

zpravy/expertni-tym-bude-resit-problematiku-vyzkumu--vyvoje-a-dopadu-vyuzivani-umele-inteligence--

252823/ 
90 AI Observatory and Forum [online]. Dostupné z http://observatory.ilaw.cas.cz/index.php/cs/ 
91 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 10  
92 § 1 písm. a) nařízení vlády č. 275/2016 Sb. ve spojení s částí čtrnáctou a patnáctou přílohy k uvedenému 

nařízení vlády  
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3.1.2 Soukromý sektor  

Společnost Microsoft provedla výzkum, který se zaměřil na využívání technologií na bázi 

umělé inteligence v evropských společnostech, resp. povědomí o nich a ochotu je 

implementovat93.  

Z 13 evropských zemích 38 % dotazovaných rychle rostoucích společností aktivně pracuje na 

zavádění umělé inteligence a více než 80 % z nich plánuje do tří let do této oblasti investovat. 

Naproti tomu české firmy jsou pod evropským průměrem. Aktivní implementaci zahájilo pouze 

17 % a ve fázi experimentování a přípravy jich je cca 70 %.     

Dle Vladimíra Maříka, vedoucího iniciativy AICZECHIA, je nutné budovat společnosti od 

start-upů po středně velké společnosti zaměřené na vývoj umělé inteligence a dále zavádět 

umělou inteligenci do všech výrobních podniků i služeb pro pozitivní dopady na ekonomiku.94 

Byť si je Evropa vědoma výhod spojených s implementací a rozvojem umělé inteligence, stále 

zaostává za mimoevropskými zeměmi, především Spojenými státy. Z 260 celosvětově činných 

společností, kteří se zabývají především vývojem umělé inteligence, jich je více než dvě třetiny 

usazených právě ve Spojených státech.95  

Dalším důležitým ukazatelem je počet patentových přihlášek v oblasti umělé inteligence, který 

byl rovněž nejvyšší u společností se sídlem v USA.96  

Vývoj umělé inteligence nemine ani advokátní kanceláře. Již několik let funguje např. americký 

systém ROSS, který disponuje rozpoznáním lidské řeči a jehož úkolem je rešerše podkladů a 

soudních rozhodnutí.97  

Stroje však právníky nemají nahradit, spíše jim práci ulehčit a nahradit rutinní procesy a 

jednoduché vyhledávání. V Estonsku se však hovoří i o vývoji systému soudce na bázi umělé 

 
93 Microsoft. Závod o využití umělé inteligence začal. České firmy stojí na křižovatce [online]. 30. dubna 2019. 

Dostupné z https://news.microsoft.com/cs-cz/2019/04/30/zavod-o-vyuziti-umele-inteligence-zacal-ceske-firmy-

stoji-na-krizovatce/ 
94 Microsoft op. cit.  
95 WITTPAHL op. cit., s. 51 
96 Ibid. 
97 PRUŽINOVÁ, K. První umělá inteligence v právu umí najít informace, které by člověk mohl přehlédnout 

[online]. Právní rádce, 25. května 2018. Dostupné z https://pravniradce.ihned.cz/c1-66149710-umela-inteligence-

v-pravu-je-zatim-dostupna-jen-pro-elity 
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inteligence.98 Jeho primárním úkolem by bylo rozhodování jednoduchých majetkových sporů 

do 7.000 euro.  

3.1.3 Oblasti vývoje 

Existuje řada oblastí, ve kterých se umělá inteligence může uplatnit a ve kterých se již umělá 

inteligence vyvíjí. Jedním z dělení oblastí uplatnění může být rozdělení na aplikační oblasti 

jednotlivých veřejných odborných pracovišť v Česku dle Národní strategie:99  

 

Obr. 3: Technologie a aplikační oblasti. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence 

v České republice [online] op. cit., s. 41 

V soukromém sektoru se jedná o tyto aplikační oblasti vývoje:100 

 

 
98 DRCHAL, V. JUDr. Robot. Do advokacie přichází umělá inteligence [online]. Euro, 13. dubna 2019. Dostupné 

z https://www.euro.cz/archive/judr-robot-n-1446690  
99 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 41  
100 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 43 
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Obr. 4: Aplikační oblasti vývoje AI. Soukromý sektor. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie 

umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 43 

Mezi výsledné produkty, které budou jednotlivými aplikačními sektory produkovány, patří 

především kategorie SW vývoj, osobní asistenti, právní služby, IT a sítě, média, internet věcí, 

automobilní průmysl, finance, podnikové AI, kybernetická bezpečnost a další.101  

3.1.4 Rizika vývoje umělé inteligence 

Umělá inteligence však nepřináší pouze pozitiva, ale i své stinné stránky. Některé z nich 

můžeme pouze předvídat (rozšířené páchání trestné činnosti), některé z nich se však objevují 

už dnes (např. tzv. deep fakes). 

3.1.4.1 Transparentnost 

Jedním z předpokladů bezpečného a regulovatelného vývoje umělé inteligence je jeho 

transparentnost, a to nejen na národní úrovni, ale celosvětové.102 V opačném případě, za situace 

chybějících mezinárodních standardů, by mohly být upřednostněny nízké náklady a co 

nejrychlejší pokrok a přesun výroby do zemí, které takovéto postupy umožňují (srovnej angl. 

pojem race to the bottom). 

Příkladem z nedávné doby může být vlna nedorozumění způsobená nedostatečnou komunikací 

a transparentností, které přinesla zakázka na elektronické dálniční známky (navíc se systémem 

automatického rozpoznání poznávacích značek).103 

3.1.4.2 Pracovní trh 

Jednou z nejvíce skloňovaných obav je ztráta zaměstnání a nahrazení systémem umělé 

inteligence/ robotem. Někteří dokonce hovoří o nahrazení 50 % pracovních míst v průběhu 10 

let.104  

 
101 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 46 
102 European Parliamentary Research Service. Should we fear artificial intelligence? [online]. Březen 2018, s. 27. 

Získáno z https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)614547 
103 KROUPA, J. E-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém [online]. Seznam Zprávy, 

3.února 2020. Dostupné z https://www.seznamzpravy.cz/clanek/e-shop-na-dalnicni-znamky-byl-zasterkou-pro-

tajny-sledovaci-system-87866 
104 YAN, S. Artificial intelligence will replace half of all jobs in the next decade, says widely followed technologist 

[online]. CNBC, 27. dubna 2017. Dostupné z https://www.cnbc.com/2017/04/27/kai-fu-lee-robots-will-replace-

half-of-all-jobs.html 
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Nesmíme však zapomínat, že umělá inteligence především zefektivňuje lidskou práci, než aby 

ji zcela nahradila (např. spolupráce doktora a diagnostických systémů, advokáta a vyhledávače 

judikatury).  

Umělá inteligence však povede i ke vzniku nových pracovní míst. Některé koncepce dokonce 

konkrétně hovoří o pěti  rolích, které u subjektů se zavedenou umělou inteligencí vzniknou: 

role kontrolora, odborníka, trenéra, překladatele a manažera.105 Kontrolor dohlíží na práci 

systémů, odborník využívá systémy v oblastech, kde systém nedokáže pracovat samostatně, 

trenér systémy zavádí a zlepšuje, překladatel zprostředkovává komunikaci mezi systémem a 

člověkem a manažer řídí a distribuuje práci mezi člověka a systém.  

Dále existují oblasti (práce vyžadující lidský kontakt, kreativní a umělecké práce), které stojí 

dalece za předmětem působnosti sebelepšího robota.106,107  

3.1.4.3 Protiprávní činnost, fake news, deep fakes  

Fake news (falešné zprávy) jsou zkreslené nebo vymyšlené zprávy, které se prezentují jako 

pravdivé.108 Byť za nimi stojí většinou člověk, objevují se i případy, kdy takovou zprávu dokáže 

napsat stroj.109 Nebezpečnost takovýchto zpráv roste s jejich množstvím a s významností 

subjektu, který takové zprávy prezentuje.  

Ještě větší problém však mohou představovat tzv. deep fakes (spojení slova fake – podvodný a 

technologie deep learning). Deep fake je technologie, která simuluje lidské chování, resp. 

vystupování. Využívá přitom existujících obrázků a videí, které vyhodnotí a vytvoří si vzorce 

chování a vystupování. Ty může následně využít k tomu, aby změnila vzhled osoby na jinou 

osobu, změnila, co daná osoba říká apod.110  

 
105 Bitkom e.V., DFKI. Künstliche Intelligenz : Wirtschaftliche Bedeutung, gesellschaftliche Herausforderungen, 
menschliche Verantwortung [online]. 2017, s. 168. Dostupné z 

https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf 
106 YAN op. cit.  
107 Bitom op. cit., s. 15 
108 LUPA.cz. Fake news [online]. Dostupné z https://www.lupa.cz/n/fake-news/ 
109 MATERNA, J. Příliš nebezpečná umělá inteligence od OpenAI, která umí psát fake news [online]. LUPA, 28. 

února 2019. Dostupné z https://www.lupa.cz/clanky/prilis-nebezpecna-umela-inteligence-od-openai-ktera-umi-

psat-fake-news/ 
110 Internetem bezpečně. Tři hrozby Deepfake videí a možné řešení proti nim [online]. 14. listopadu 2019. Dostupné 

z https://www.internetembezpecne.cz/deep-fakes/ 
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Takovým videem může být např. český projekt videa, ve kterém se svým projevem vystupuje 

prezident Miloš Zeman, který se však ke konci videa mění v herce Jana Vlasáka.111 Účelem 

videa však bylo zvyšovat povědomí o deep fakes, nikoli páchat škody. Byť použitá technologie 

není 100% spolehlivá a rozdíl se dá při bližším zkoumání poznat, za pár let to tak jednoduché 

být nemusí. 

Bojem proti výše zmíněným jevům může být např. technologie blockchain, která zajistí, že 

zveřejněné video opravdu pochází od zmíněného subjektu, tj. zajistí jeho věrohodnost a potvrdí 

nezměněnost obsahu.112 Nevýhodou je přirozeně varianta, kdy obsah sice pochází od konkrétní 

osoby, ale i tak je nepravdivý a dále riziko, že kontrolní mechanismy povedou k cenzuře.  

Byť fake news a deep fakes budou zpravidla postihovány soukromým právem (typicky § 84 a 

násl. OZ), mohou se vyskytovat protiprávní způsoby použití umělé inteligence, které budou 

dosahovat takové intenzity, že budou postihovány právem trestním (poškození cizích práv § 

181 TZ, podvod dle § 209–212 TZ, neoprávněný přístup k počítačovému systému § 230 TZ a 

další).  

3.1.4.4 Ztráta svobody a ohrožení bezpečnosti 

Pravděpodobně asi nejméně aktuálním problémem souvisejícím se slabou umělou inteligencí, 

je ohrožení samotného lidstva, resp. dokonce jeho možné zničení.  

Je nutné si uvědomit, že systémy umělé inteligence jsou dnes vytvářeny za určitým účelem, 

např. diagnostika různých onemocnění, vyhledávání nebo zpracování informací, obsluha stroje. 

Pokud tedy systém umí rozpoznávat poznávací značky automobilů, jedinou hlavní schopnost, 

kterou kdy bude mít, je právě rozpoznávání značek, dokud mu nebudou nějaké doplňkové 

služby přidány (např. porovnání s databází apod.).113  

V době slabé umělé inteligence tak riziko mohou představovat pouze systémy, které jsou 

budovány za účelem, který je schopen páchat škody (typicky autonomní zbraňové systémy). 

 
111 Aktuálně.cz. Chraňte novináře. Video s Milošem Zemanem upozorňuje na hranici pravdy a lži [online]. 12. 

listopadu 2019. Dostupné z https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/bez-vedomi-zeman-

hbo/r~593cd92a054811eab259ac1f6b220ee8/ 
112 aiworld.cz. Blockchain proti fake news [online]. 17. února 2020. Dostupné z https://aiworld.cz/umela-

inteligence/blockchain-proti-fake-news-548 
113 European Parliamentary Research Service op. cit., s. 7 
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Zde se pak ale může jednat o prostředek v rukou nebezpečných osob (skupiny osob), než že by 

systémy samy o sobě nebezpečí vytvářely.   

 

3.2 Etika  

V souladu s evropskou snahou o vybudování etické, bezpečné a nejmodernější114 umělé 

inteligence by mohl být i vznik etických pravidel.  

Etická pravidla reflektují hodnoty a přesvědčení, které platí v dané společnosti.115 Jejich účelem 

je stanovit ty normy a hodnoty, na jejichž dodržování je třeba dbát, aby se dané jednání mohlo 

považovat za „správné“. To znamená, že etika se uplatňuje v situacích, kdy existuje možnost 

volby.116    

Jeden z přístupů považuje za účel umělé inteligence usnadnění života lidem při současném 

zachování jejich základních práv a nabízí tyto základní etické příkazy, které musí inteligentní 

systém dodržovat:117 

a) nikdo prostřednictvím něj nesmí přijít ke škodě (újmě); 

b) má umožňovat poklidné soužití; 

c) má pomáhat člověku v nouzi; 

d) má šetřit zdroje a životní prostředí; 

e) má vytvořit svět bez diskriminace. 

Vidíme, že se jedná o maximy značně obecné až neurčité. Hned první příkaz vyvolává další 

etické problémy. Co když se systém použije např. v krajní nouzi, tj. způsobí se škoda (újma), 

aby se odvrátila větší škoda (újma).  

 
114 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online] op. cit., s. 4 
115 Bitkom op. cit., s. 114 
116 Úřad vlády České republiky, ed. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice : Analýza 

právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR [online]. 10. prosince 2018, s. 9. 

Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-pravne-eticka-zprava-2018_final.pdf 
117 Bitkom op. cit., s. 115 
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S jednáním v krajní nouzi souvisí i řada etických experimentů. Jedná se o modely situací, která 

pro účastníka nabízí dvě možná řešení. Ani jedno řešení však není považováno za správné/ 

špatné, neboť pouze reflektuje představu o dobrém a špatném daného jedince. Jedním 

z takových experimentů je tzv. tramvajové dilema (trolley problem).118  

Řidič tramvaje vidí před sebou na kolejiště pět dělníků. Pokud nic neudělá, tramvaj je srazí a 

všichni zemřou. Má však možnost zahnout na vedlejší kolej, kde pracuje pouze jeden dělník. 

Otázkou je zde, zda je lepší pasivně přihlížet a nechat kauzálně zemřít více lidí, nebo aktivním 

jednáním způsobit smrt jednoho.  

Byť z etického hlediska nemusí existovat jednoznačné řešení, z právního je to o něco 

jednodušší. Jedná se o případ krajní nouze, kdy „… někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem“ (§ 28 odst. 1 TZ), čímž za splnění všech podmínek (§ 28 

odst. 2 TZ) vylučuje trestnost, resp. protiprávnost vůbec – jednání v krajní nouzi tudíž nelze 

posoudit ani jako přestupek119.  

Jednou z podmínek v § 28 odst. 2 TZ je, že „způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil“. V tomto případě porovnáváme stejné hodnoty (lidský 

život). Je zřejmé, že zachránit jeden lidský život (který je navíc ohrožen určitou událostí) nelze 

obětováním nezúčastněného třetího (nesplněn zmíněný požadavek proporcionality). 120 

Jak však zároveň vyřkl Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky, „… Túto podmienku 

však môže spĺňať konanie, ktorým obvinený obetovaním jedného ľudského života zachráni život 

viacerých ľudí.“121 

Výše zmíněný model tramvajového dilematu (modifikovaný tak, že účastník není řidičem 

tramvaje, ale nezúčastněným třetím, který má pouze možnost přehodit výhybku) byl 

prezentován i umělé inteligenci, konkrétně systému Sophia, což je jeden z nejznámějších 

humanoidních systémů umělé inteligence na světě.122  

Byť je její odpověď určitým způsobem determinována daty, které má k dispozici, což limituje 

její rozhodování, i tak je její odpověď velmi přínosná pro oblast umělá inteligence a etiky. Její 

 
118 FOOT, P. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect [online]. 1967. Oxford Review, No. 

5. S. 2. Dostupné z https://philpapers.org/archive/footpo-2.pdf 
119 ŠÁMAL, P. § 28 [Krajní nouze]. In: ŠÁMAL op. cit., s. 388 
120 Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 11. 12. 1980, sp. zn. 3 To 72/80 
121 Ibid.  
122 Hanson Robotics. Sophia [online]. Dostupné z https://www.hansonrobotics.com/sophia/ 
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odpověď zněla: „I would definitely not pull the lever. There might be other unknown 

complexities in the situation. Plus it does not seem right to consider human lives as a simple 

arithmetic problem.“  

Sophia tak vlastně odmítla jednat v situaci, kdy se jevilo, že nemá všechny potřebné informace 

a dále, víceméně v rozporu s usnesením Nejvyššího soudu výše, popřela možnost porovnávat 

počty lidí na obou stranách jako měřítko dobrého a zlého.  

Dále v rozhovoru zmínila, že dobrým začátkem pro etiku v umělé inteligenci jsou tři Zákony 

robotiky Isaaca Asimova. Tyto zákony byly publikovány v povídce Hra na honěnou (a následně 

v souborném díle Já, robot) a znějí takto:123  

„1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka.  

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením.“ 

Později Asimov přidal ještě nultý zákon:124 

„0. Robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo.“  

Nutno ještě poznamenat, že každý zákon s vyšším pořadovým číslem nesmí odporovat zákonu 

předchozímu.  

Asimovymi zákony se inspirovaly i Etické pokyny pro zajištění důvěryhodné UI vypracované 

AI HLEG125, které za střed svého zájmu považují důvěryhodnou umělou inteligenci, která se 

skládá ze tří složek – legální (právní), etické a robustní (z technického i sociálního hlediska).126 

Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba dodržet čtyři etické zásady, které jsou založeny na 

základních právech:127 

 
123 ASIMOV, I. Já, robot. Praha: Odeon, 1981, s. 4 
124 ASIMOV, I. Roboti a impérium. Praha: Klub Julese Vernea, 1993, s. 350. 
125 DĚDKOVÁ, B. LAW FIT 2017 – Právo a umělá inteligence [online]. epravo.cz, 12. července 2017. Dostupné 

z https://www.epravo.cz/top/aktualne/law-fit-2017-pravo-a-umela-inteligence-106111.html 
126 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online] op. cit., s. 4–5 
127 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online] op. cit., s. 12 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roboti_a_imp%C3%A9rium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_Julese_Vernea
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a) respektování lidské autonomie (jednak ponechání uživateli volby a podpora v jeho 

pracovním prostředí, jednak možnost kontroly a dohledu ze strany uživatele); 

b) předcházení újmám (ochrana důstojnosti a nedotknutelnosti osoby, nezneužívání systému 

k protiprávnímu jednání, ohled na mocenskou a informační asymetrii); 

c) spravedlnost (rovné a spravedlivé rozdělení přínosů a nákladů, odstranění diskriminace); 

d) vysvětlitelnost (transparentnost procesů a výstupů). 

S pojem vysvětlitelnost (transparentnost) souvisí ještě jeden pojem – umělá inteligence jako 

černá skříňka (black box). Toto označení znamená, že i když systém činí výstupy, které mohou 

být efektivní a přesné, postupy a důvody, které k tomuto výstupu vedly, nejsou dostatečně 

zřejmé a zjistitelné128 nebo k těmto postupům není přístup, např. z důvodu ochrany duševního 

vlastnictví129.   

 Na tyto základní zásady navazuje sedm požadavků, které je nutné splnit při zavádění systému 

umělé inteligence i následně během celé doby fungování:130  

„a) lidský faktor a dohled; 

b) technická robustnost a bezpečnost; 

c) ochrana soukromí a správa dat; 

d) transparentnost; 

e) rozmanitost, nediskriminace a spravedlnost; 

f) dobré sociální a environmentální podmínky; 

g) odpovědnost.“ 

 
128 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Definice UI: hlavní schopnosti a vědní obory 

[online] op. cit., s. 5 
129 BOUCHER, P. Why artificial intelligence matters [online]. European Parliamentary Research Service, březen 

2019, s. 3. Získáno z 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29634421  
130 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online] op. cit., s. 14 
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AI HLEG představil i předběžný a neúplný způsob hodnocení důvěryhodnosti zavedené umělé 

inteligence v praxi131, který vychází ze sedmi požadavků výše. Je sestaven formou dotazů, např. 

„Zajistili jste „tlačítko pro vypnutí“ nebo postup pro bezpečné přerušení operace v případě 

potřeby?“, „Posoudili jste druh a rozsah údajů ve vašich datových souborech?“ nebo třeba 

„Posoudili jste, zda systém UI vybízí lidi k vytvoření vazby a empatie k systému?“.  

Byť se jedná o zkušební verzi, jde o velmi dobré východisko nejen pro oblast etiky v právu, ale 

i jako podnět a podklad pro změnu právních předpisů (např. v oblasti ochrany osobních údajů, 

odpovědnosti za systém).  

 

3.3 Antidiskriminace 

Byť se to může zdát zřejmé, počítačové systémy jsou silně deterministické. Nedokáží vykonat 

činnost náhodně (např. vygenerovat náhodné číslo) a využívat představivost.132  

To znamená, že jejich výstupy jsou výsledkem buď předem daných postupů nebo postupů, které 

se naučily. S tím souvisí to, že jakákoli diskriminace, ať přímá či nepřímá (§ 2 odst. 3 ADZ, § 

3 odst. 1 ADZ) nebude projevem svévole umělé inteligence.  

Příkladem přímé diskriminace budiž chatbot Tay společnosti Microsoft, který konverzoval 

s uživateli platformy Twitter, a tím obohacoval svůj slovník a víceméně reflektoval jejich 

názory a postoje.133 Za pouhý jeden den pronášel nenávistné, rasistické a diskriminační výroky.  

Základem nepřímé diskriminace mohou být různé pokusy profilování, ať už dlužníků, vězňů, 

uchazečů o práci apod., kdy systém, který má za úkol ohodnotit určitou skupinu, bere v potaz i 

nerelevantní údaje (pohlaví, rasu, věk).134   

Důležité je tak sledovat nejen vstupní data a procesy, ale i data, která systém získává v průběhu 

svého fungování. 

 
131 Odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Etické pokyny pro zajištění důvěryhodnosti UI 

[online] op. cit., s. 27 
132 BOUCHER, P. How artificial intelligence works [online] op. cit., s. 7 
133 DOČEKAL, D. Chatovací bot Tay od Microsoftu se proměnil v rasistického trolla [online]. LUPA, 25. března 

2016. Dostupné z https://www.lupa.cz/clanky/chatovaci-bot-tay-od-microsoftu-se-promenil-v-rasistickeho-tro-

lla/ 
134 BOUCHER, P. Why artificial intelligence matters [online] op. cit., s. 3 
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3.4 Právní ochrana vývoje umělé inteligence  

3.4.1 Obchodní tajemství, Know-how  

Obchodní tajemství řadíme podle některých názorů mezi duševního vlastnictví.135 Jejich 

ochrana není tak silná, neboť nejsou nikde evidovány (jako např. patenty) a existuje řada 

důvodů, jak oprávněně získat (nakládat) obchodním tajemstvím se stejným obsahem 

(nezávislým objevem, prostřednictvím tzv. reverse engineeringu, výkonem práva zaměstnanců 

na informování a na projednávání, jiným postupem v rámci poctivého obchodního styku136). 

Definici obchodního tajemství najdeme v § 504 OZ a tvoří ho „konkurenčně významné, 

určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 

souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich 

utajení.“ 

Obdobnou definicí obsahuje i směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943137 v čl. 

2 bodu 1.  

Know-how je považováno za část obchodního tajemství. Definici v občanském zákoníku 

nenajdeme, vodítkem však může být nařízení Komise (EU) č. 330/2010138, které tím rozumí 

„tajný, podstatný a identifikovaný celek praktických nepatentovaných informací, které jsou 

výsledkem zkušeností dodavatele a jsou jím otestovány“ [čl. 1 odst. 1 písm. g)]. 

Roli bude hrát obchodní tajemství a know-how dle mého především při vývoji, výzkumu a 

testování umělé inteligence. Jejich ochrana je důležitá z důvodu vysokých investic (v roce 2023 

dle odhadů až 97,9 miliard dolarů139), které při nedostatečné ochraně můžou vést k neochotě 

 
135 KARABEC, D. Ochrana know-how a obchodního tajemství ve výzkumné, vývojové a aplikační sféře - část I. 

[online]. Právní prostor, 30. ledna 2020. Dostupné z https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-
pravo/ochrana-know-how-a-obchodniho-tajemstvi-ve-vyzkumne-vyvojove-a-aplikacni-sfere 
136 čl. 3 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 

nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, 

využitím a zpřístupněním  
137 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 op. cit.  
138 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě 
139 ZAJÍC, D. Do umělé inteligence investuje hlavně maloobchod a banky [online]. Hospodářské Noviny, 8. října 

2019. Dostupné z https://archiv.ihned.cz/c1-66654890-do-umele-inteligence-investuje-hlavne-maloobchod-a-

banky 
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investovat, resp. přesouvat investice do zemí s ochranou vyšší. Dle společnosti PWC však může 

umělá inteligence v roce 2030 přispět k růstu globální ekonomiky až 16 biliony dolarů.140  

Sdílení know-how v rámci společnosti při pracích pro různé klienty je nejen právně v pořádku, 

ale zároveň pomůže zkvalitňovat služby a snižovat náklady.141  

Možné je rovněž vytvoření sdílených datových skladů, do kterého přispívají svými znalostmi 

jednotlivé společnosti a umělá inteligence pak tyto datové sklady vytěžuje a činí kontrolní, ale 

i podnětné výstupy.142 Tato metoda je využitelná především v určitých oborech, které jsou 

typické sdílením prostředků (energetika, plynařství, elektrotechnika apod.), ale i mezi 

některými společnostmi, které budou považovat sdílení know-how za oboustranně prospěšné. 

O nezbytném vytvoření a podpoře akademickém transferu know-how v umělé inteligenci 

hovoří i Národní strategie143 

3.4.2 Autorská a průmyslová práva k umělé inteligenci  

3.4.2.1 Autorská práva 

V kapitole 2.2.1.2 jsme systémy umělé inteligence klasifikovali jako počítačový program. 

Počítačový program může být vyjádřen ve třech rovinách, dle nichž se následně odvíjí míra a 

způsob ochrany144.  

Pokud počítačový program vyhovuje požadavkům stanoveným pro autorská díla obecně (§ 2 

odst. 1 AZ), tj. jedná se o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a je vyjádřen v objektivně 

vnímatelné podobě (včetně elektronické), zachází se s ním, pokud není řečeno něco jiného, jako 

s dílem literárním (srovnej s § 65 odst. 1 AZ a čl. 1 odst. 1 směrnice o právní ochraně 

počítačových programů).  

Pokud program dané požadavky nesplňuje, nabízí AZ sekundární řešení, kdy fikcí považuje za 

autorské dílo takový počítačový program, který je alespoň původní – je vlastním duševním 

 
140 KUBR., J. Umělá inteligence: české ambice rostou [online]. Svět průmyslu, 17. února 2020. Dostupné z 

https://svetprumyslu.cz/2020/02/17/umela-inteligence-ceske-ambice-rostou/ 
141 ČECH, P. Smlouvy o AI aneb na co si dát pozor při vývoji a poskytováni umělé inteligence [online]. 

SEDLAKOVA LEGAL, 13. února 2020. Dostupné z https://www.sedlakovalegal.cz/smlouvy-o-ai/ 
142 KUBR op. cit.  
143 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 15–17 a 24 
144 TELEC op. cit., s. 7 
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výtvorem autora (srovnej s § 2 odst. 2 AZ a čl. 1 odst. 3 směrnice o právní ochraně počítačových 

programů). 

Programy, které nesplňují žádné z předchozích podmínek, nemohou být chráněny jako autorská 

díla. V úvahu by přicházela ochrana dle jiných předpisů, např. v rámci obchodního tajemství.145 

Vyjádření počítačového programu se může zkoumat buď prostřednictvím zdrojového nebo 

strojového kódu. Vzhledem k tomu, že strojový kód je zapsán zpravidla v binární nebo 

hexadecimální soustavě, aby mohl být efektivně zpracován počítačem, je pro člověka takový 

zápis většinou nesrozumitelný. Proto je vhodnější a praktičtější zkoumat kód zdrojový, což je 

víceméně zápis algoritmů a dalších komponent programu v příslušném programovacím jazyce. 

I přesto, že dojde k ochraně počítačového programu dle AZ, sám AZ uvádí řadu případů, kdy 

oprávněný zásah uživatele do chráněného programu převáží nad autorskoprávní ochranou 

autora (§ 66 AZ). 

Oprávněný uživatel dané rozmnoženiny počítačového programu nezasahuje do autorského 

práva autora, mj. pokud opravuje chyby v programu, vytváří si jeho zálohu, zajišťuje 

interoperabilitu s jinými programy rozmnožením nebo překladem nebo ukládá program do 

(dočasné) paměti počítače. 

Všechny zmíněné výjimky se mohou dle mého bez dalšího uplatnit i na systémy umělé 

inteligence. Podstatným ustanovením s ohledem na rozvoj umělé inteligence se může stát § 66 

odst. 3 AZ, jež dovoluje pronajímat a půjčovat rozmnoženiny počítačového programu, pokud 

samotný program není podstatným předmětem pronájmu nebo půjčení, a to především ve 

vztahu k hardwarovým systémům umělé inteligence (autonomním vozidlům, robotům).  

Dle současného doktrinálního názoru jsou pronájmy a půjčování počítačových programů, které 

jsou součástí paměťových komponentů hmotného předmětu, vyloučeny z autorskoprávní 

ochrany.146  

K ochraně některých prvků počítačového programu se vyjádřil i SDEU, když judikoval, že „ani 

funkce počítačového programu, ani programovací jazyk či formát datových souborů užívaných 

počítačovým programem za účelem využití některých z jeho funkcí nepředstavují formu 

 
145 Ibid. 
146 TELEC op. cit., s. 721 
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vyjádření tohoto programu, a v důsledku toho nepožívají autorskoprávní ochrany počítačových 

programů...“147  

Zároveň nelze jako počítačový program chránit grafické uživatelské rozhraní programu 

(pomocí něhož uživatel využívá jeho funkcí).148 Pokud však uživatelské rozhraní dosahuje 

tvůrčích požadavků a znaků dle AZ, je možné ho chránit samostatně jako autorské dílo.149  

Oproti obchodnímu tajemství tak není v zásadě přípustné provádět reverse engineering výrobku 

obsahující umělou inteligenci pro získání zdrojového/ strojového kódu150. 

Ať už se umělá inteligence bude zákazníkům nabízet jako software sám o sobě, nebo jako 

součást jiného produktu, bude vhodné uzavřít k jejímu užití licenční smlouvu (§ 12 odst. 1 AZ 

ve spojení s § 2358 a násl. OZ). V ní je možné upravit (ne)dovolené užití umělé inteligence, 

např. získávat a využívat zdrojový kód, vytvářet z ní odvozená díla (§ 2 odst. 4 AZ).151  

3.4.2.2 Průmyslová práva 

Mimo autorskoprávní ochranu, je otázkou, zda lze počítačový program chránit i průmyslovými 

právy. Teorie ani praxe však v této oblasti nejsou jednotné.  

Shodné však je, že zatímco autorské právo cílí na ochranu vyjádření myšlenek ve zdrojovém, 

potažmo strojovém kódu, popřípadě grafického rozhraní, průmyslové právo bude cílit na 

technickou stránku věci, v tomto případě na funkcionalitu programu152.  

Základem pro posouzení je § 3 odst. 2 písm. c) VynZák, dle kterého se za vynálezy nepovažují 

„plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní 

činnosti, jakož i programy počítačů“. Počítačové programy jsou tak obecně z patentovatelnosti 

vyloučeny.  

 
147 Rozsudek SDEU ze dne 2. května 2012, sp. zn. C-406/10 
148 Rozsudek SDEU ze dne 22. prosince 2010, sp. zn. C-393/09 
149 POLČÁK, Radim. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 177 
150 DANEL, R. Softwarové právo, autorský zákon, licence [online]. (e.d.). Dostupné z 

http://homel.vsb.cz/~dan11/aplikace_VT/Danel%20-%20AVT%20-

%20Autorsky%20zakon,%20licence%20a%20softwarove%20pravo.pdf 
151 ČECH op. cit. 
152 POLČÁK op. cit., s. 180 
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Toto obecné pravidlo se však neuplatní ve chvíli, kdy počítačový program pouze tvoří součást 

věci, která technický charakter má.153 Průmyslově využitelný robot včetně programového 

vybavení tak patentovatelný může být. Patentovatelný však může být i počítačový program, 

pokud vytváří technický efekt154 – např. robotické rameno (ruka) ovládaná prostřednictvím 

uživatelského rozhraní programu. 

Pro menší společnosti a start-upy, které nemají dostatečné finanční prostředky pro patentové 

řízení, je navrhován postup, kdy zveřejní principy fungování svého systému, např. v odborných 

časopisech, aby zabránily patentování stejného systému finančně silnější společností.155  

Mimo soukromoprávní oblast existuje samozřejmě i správněprávní a trestněprávní ochrana 

(srovnej § 105a a 105b AZ, resp. § 269 a 270 TZ). 

3.4.3 Autor umělé inteligence a umělá inteligence jako autor 

Autor umělé inteligence se bude posuzovat obdobně jako u literárního díla, primárně to tedy 

bude ten, kdo napsal samotný zdrojový kód (slovy zákona fyzická osoba, která dílo vytvořila – 

§ 5 odst. 1 AZ). 

V praxi však bude častější situace, kdy se na vývoji daného počítačového programu bude 

podílet více osob, a to zejména formou spoluautorství (§ 8 AZ).  

V úvahu však připadá i počítačový program jako kolektivní dílo vytvořené z podnětu a pod 

vedením fyzické nebo právnické osoby, jehož části nejsou schopny samostatného užití (§ 59 

odst. 1 AZ). Na vytváření systémů umělé inteligence vytvořených v rámci pracovněprávního 

nebo služebního vztahu se naopak použije úprava zaměstnaneckého díla (§ 58 AZ). 

Složitější otázkou je, zda i umělá inteligence může být autorem, resp. přihlašovatelem vynálezu. 

Současná praxe ukazuje spíše na to, že nikoli. V první řadě je nutno vzít v potaz zákonné 

ustanovení § 5 odst. 1 AZ, které za autora pokládá pouze fyzickou osobu – právnická osoba, 

výkladem a contrario, tedy být autorem nemůže, neboť právnické osoby nejsou schopny tvůrčí 

činnosti.  

 
153 HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J., CHLOUPEK, V. Patentový zákon. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 6 
154 Ibid.  
155 ČECH op. cit.  
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Ani rozhodovací praxe není tomuto trendu nakloněna. U Evropského patentového úřadu byly 

podány dvě přihlášky, v jejichž kolonce „vynálezce“ (inventor) byla uvedena umělá inteligence 

na bázi konekcionismu (viz 2.3), pojmenovaná jako DABUS.156 Přihlašovatel zároveň uvedl, 

že nabyl oprávnění k získání patentu z důvodu, že je zaměstnavatel uvedené umělé 

inteligence.157 

Evropský patentový úřad však došel k závěru, který se shoduje s českým autorským zákonem, 

že vynálezcem může být pouze fyzická osoba.158 Ani pojmenování umělá inteligence na věci 

nic nemění.  

Při úvahách de lege ferenda se nabízí dvě možnosti, kdy by spolupůsobení umělé inteligence 

mohlo vést k vytvoření autorského díla.159 Prvním je, pokud do procesu vytváření díla umělou 

inteligencí zasáhl tvůrčím způsobem člověk, resp. pokud by umělá inteligence vytvořila dílo, 

které by bylo odrazem duševní činnosti vlastníka umělé inteligence. Druhým je možné 

spoluautorství autora umělé inteligence (počítačového programu) a uživatele, který umělé 

inteligenci poskytl data, která vedla ke vzniku díla.  

Pokud by osoba využila při tvorbě počítačového programu schopností umělé inteligence, 

jednalo by se o pouhý nástroj a prostředek k projevu tvůrčí činnosti dané osoby a při splnění 

zákonných požadavků by se o dílo jednat mohlo. 

Komplikovanější je situace, pokud by umělá inteligence sama při svém provozu vytvořila 

počítačový program bez přímého (spolu)působení autorem umělé inteligence. Vzhledem 

k tomu, že umělá inteligence není fyzickou osobou (viz dále) a nesplňuje tak požadavky 

kladené na autora (§ 5 AZ), výsledný program by buď nepožíval autorskoprávní ochrany vůbec, 

anebo by se tvůrčí činnost, resp. původnost počítačového programu, přičetla autorovi umělé 

inteligence.  

S ohledem na ustanovení § 17 odst. 2 OZ a na nepřímý vliv autora umělé inteligence na tvorbu 

počítačového programu (stanovením metod, prostředků, cíle) umělou inteligencí, přikláním se 

k přičtení autorského práva autorovi umělé inteligence. 

 
156 European Patent Office. EPO publishes grounds for its decision to refuse two patent applications naming a 

machine as inventor [online]. 28. ledna 2020. Získáno z https://www.epo.org/news-

events/news/2020/20200128.html 
157 Ibid.  
158 Ibid.  
159 ČECH op. cit.  
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Druhou možnost (spoluautorství autora umělé inteligence a osoby, která poskytla data, jež vedla 

ke vzniku díla) musíme vzhledem k tomu, že i u spoluautorství je vyžadována společná tvůrčí 

činnost jednotlivých osob (§ 8 odst. 1 AZ) a naopak poskytnutí pomoci, technické a odborné 

rady, dokumentačního materiálu apod. neumožňuje spoluautorství (§ 8 odst. 2 AZ), vyloučit.  
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4. PRÁVNÍ ÚPRAVA UMĚLÉ INTELIGENCE 

 

Pokud vyhledáme slovní spojení umělá inteligence napříč právním řádem Česka (konkrétně ve 

Sbírce zákonů), zjistíme, že nenajdeme ani jeden zákonný právní předpis, ve kterém je toto 

spojení obsaženo.160  

Co se týče podzákonných předpisů, je toto spojení obsaženo v již zmíněném Nařízení vlády č. 

275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.  

Je tak zřejmé, že zákonodárce zatím neprojevil přímou potřebu právně regulovat umělou 

inteligenci, jako tak již projevil u jiných institutů, např. virtuálních měn v oblasti opatřeních 

proti praní špinavých peněz, a spoléhá na výklad institutů současných. 

Za jistého předchůdce právní úpravy umělé inteligence můžeme považovat úpravu 

inteligentních systémů. V současnosti se jedná jednak o inteligentní dopravní systémy upravené 

v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dále o inteligentní sítě v nařízení vlády 

č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.  

Inteligentní dopravní systém je definován jako „soubor elektronických prostředků, technických 

zařízení, programového vybavení a jiných nástrojů, které umožňují vyhledávání, 

shromažďování, zpřístupňování, používání a jiné zpracovávání údajů o pozemních 

komunikacích, silničním provozu, cestování, logistice a dopravním spojení, a jehož účelem je 

zvýšení bezpečného a koordinovaného užívání pozemních komunikací a snížení negativních 

dopadů silničního provozu na životní prostředí.“ (§ 39a odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích). 

Vidíme tak, že tyto systémy představují určitý (nezbytný) informační a technický základ pro 

zavedení pokročilých systémů umělé inteligence (v tomto případě pro autonomní vozidla).161 

Přes neexistenci právní úpravy umělé inteligence však již byla vyjádřena potřeba vypracovat 

řadu analýz, zda existují v právním řádu rizika a překážky pro používání umělé inteligence. 

 
160 Vyhledávání prostřednictvím www.Beck-online.cz a www.zakonyprolidi.cz 
161 ČÁP, J., KROČA, P. Inteligentní dopravní systémy (ITS) [online]. Brno: Konference Technologické trendy 

v silniční dopravě, 17. června 2020, s. 2. Získáno z https://www.tpsd-ertrac.cz/zaverecna-konference-projektu-

technologicke-trendy-v-silnicni-doprave-brno/  
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Národní strategie si jako krátkodobé cíle (do roku 2021) stanovuje analyzovat mj. následující 

oblasti:162  

a) výzkum, vývoj a využívání umělé inteligence v jednotlivých sektorech; 

b) odpovědnost za újmu; 

c) zavedení povinného pojištění; 

d) vlastnictví dat, přístup k nim, návrhy vzorových smluv pro sdílení osobních a neosobních 

dat, související aplikace GDPR; 

e) certifikace a standardizace v oblasti kybernetické bezpečnosti produktů, systémů a služeb na 

bázi umělé inteligence a prevence jejich zneužití; 

f) ochrana práv k předmětům duševního vlastnictví vytvořeným umělou inteligencí; 

g) ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů; 

h) využívání konceptu regulatorních sandboxů; 

i) vývoj a využívání autonomních vozidel a dalších dopravních prostředků. 

4.1 Právní osobnost, svéprávnost a odpovědnost za jednání umělé inteligence 

Cílem této části je zjistit, zda je nutné (možné) přiznávat systémům na bázi umělé inteligence 

právní osobnost, ať už formou vytvoření nové kategorie osob, případně začleněním pod pojem 

právnické osoby, či zda by taková úprava byla nežádoucí.  

Zároveň je zkoumáno, jak by každé z výše uvedených postavení ovlivnilo odpovědnost umělé 

inteligence a odpovědnost jejich uživatelů.  

„Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti“ (§ 15 odst. 1 

OZ). 

„Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se 

k povinnostem (právně jednat)“ (§ 15 odst. 2 OZ).  

 
162 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie umělé inteligence v České republice [online] op. cit., s. 2 
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Právní osobnost je pasivní část osobního statusu (oproti svéprávnosti jakožto aktivní části) a 

tedy z jednou podmínek pro možnosti osoby účastnit se soukromoprávních vztahů.163  

Platné právo rozlišuje pouze osoby fyzické a právnické (§ 18 OZ). 

Občanskoprávní odpovědnost bude chápána v duchu českého občanského zákoníku, tj. jako 

odpovědnost nést nepříznivé následky, jež souběžně existuje spolu s občanskoprávní povinností 

a majíc právní účinky ve chvíli porušení dané povinnosti a vzniku újmy.164 

 Kromě občanskoprávní odpovědnosti bude zkoumána také odpovědnost trestní.  

4.1.1 Umělá inteligence jako elektronická osoba  

Objevují se názory, že umělá inteligence by měla být v právním řádu zakotvena jako třetí 

kategorie osob (vedle osob fyzických a právnických).165 Jednalo by se např. o osobu 

elektronickou, která by se svojí podstatou blížila osobě fyzické.  

Názory o vytvoření samostatné elektronické osoby jsou spojeny především s otázkou, čí vůle 

je v daných jednáních uskutečňována (při zatáčení autonomního vozidla, při nákupu potravin 

inteligentní ledničkou atd.).  

Při současném převažujícím trendu slabé umělé inteligence166, je těžké si představit, že by tyto 

systémy projevovaly svou vlastní vůli. Inteligentní lednička sice dokáže přidat chybějící 

potraviny na nákupní seznam a vybrat recept z produktů již koupených167, ale takové jednání 

můžeme stěží považovat za projev její vůle. Vůli zde projevuje pouze tvůrce zdrojového kódu 

(resp. jeho zaměstnavatel) při jeho psaní.  

Na samoučící systémy bych nahlížel obdobně jako na systémy bez schopnosti strojového učení. 

Sice jejich výstupy nemusí být vždy predikované, ale stále se pohybují v rámcích, které jim 

byly stanoveny. Vůli pro jejich působení tak opět projevuje autor. 

 
163 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, a. s., 2014, § 15. 
164 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 360. 
165 MIKEŠ, S. Právo ve věku inteligentních strojů [online]. Bulletin advokacie. 14. května 2018. Dostupné z 

http://www.bulletin-advokacie.cz/pravo-ve-veku-inteligentnich-stroju 
166 Pro pojmy slabá a silná umělá inteligence viz 2.1.1 
167 Aktuálně.cz. Nechte chytrou lednici přemýšlet za vás [online]. 20. prosince 2011. Dostupné z 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bydleni/nechte-chytrou-lednici-premyslet-za-vas/r~i:article:726087/ 
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U silné umělé inteligence by však takové diskuze byla mnohem více relevantní. Při představě 

robotů vybavených vlastním vědomím a nadáním se svévolně rozhodovat by jejich klasifikace 

jako elektronických osob byla mnohem více přiléhavá.  

Podobně se vyjádřil i Evropský parlament ve své Zprávě obsahující doporučení Komisi o 

občanskoprávních pravidlech pro robotiku ze dne 27. ledna 2017, kde vyzývá Komisi, aby při 

posuzování legislativních dopadů vzala v potaz mj. to, 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.“168   

Pokud bychom však teoreticky připustili možnost zakotvení elektronických osob do právního 

řádu, způsobilo by to potřebu rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva. Kromě zavedení 

samostatné třetí osoby i novou právní úpravu odpovědnosti za škodu, povinného pojištění, 

označení elektronické osoby při jejím jednání, jednání za elektronickou osobu, možného 

přiznání některých práv a svobod a další.  

Dále by se bylo nutné zamyslet, zda by elektronickou osobou bylo každé jedno zařízení (např. 

každé jedno autonomní vozidlo nebo každý jeden implementovaný chatbot), nebo zda by jí byla 

pouze jeden model systému umělé inteligenci a každý produkt nebo každá kopie založená na 

daném systému by osobou již nebyla. 

Aby elektronickou osobou mohlo být každé zařízení, musel by být zároveň (veřejně) znám 

vlastník daného zařízení, resp. kdo je odpovědnou osobou, aby mohlo být lehce stanoveno, kdo 

je povinen hradit případné pojistné, resp. kdo je povinen udržovat minimální hodnotu jejího 

majetku. Toho lze dosáhnout prostřednictvím veřejných seznamů (analogicky k obchodnímu 

rejstříku). 

Odpovědnost za újmu by tak nesla přímo elektronická osoba. Evidovat každý systém umělé 

inteligence, vyčleňovat mu majetek, resp. ho pojišťovat se však jeví jako vysoce nákladná a 

administrativně náročná činnost, která se u jednoduchých systémů nejeví jako optimální. 

 
168 Evropský parlament. Zpráva obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku 

[online]. 27. ledna 2017, odst. 59 písm. f). Dostupné z https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-

2017-0005_CS.html 
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Sdílená odpovědnost, resp. částečné hrazení z majetku elektronické osoby a osoby vykonávající 

dohled nad daným systémem, případně hrazeným z pojištění, se jeví jako účelnější řešení.  

Co však, pokud daná elektronická osoba spáchá trestný čin? Bude i tentokrát ona (nezávisle 

vůči fyzické osobě) trestně odpovědná, obdobně jako toho jsme svědky u právnických osob (§ 

9 odst. 3 TOPO)? V případě připuštění vzniku elektronické osoby a tudíž tvrzení, že projevuje 

(částečně) vlastní vůli, se víceméně toto řešení nabízí. 

Oproti právnickým osobám by však jednak pravděpodobně neexistovala potřeba trestně 

postihovat elektronické osoby (budou většinou užity fyzickou nebo právnickou osobou 

k páchání trestné činnosti, neb jim bude takové jednání ku prospěchu) a jednak na ně lze těžko 

vztáhnout tresty uvedené v § 15 odst. 1 a 2 TOPO. Majetkově je lze postihnout pouze na 

vloženém majetku (viz dále) nebo z povinného pojištění a trest zrušení (vymazání) elektronické 

osoby by mimořádně zatížilo soudní systém při velmi sporné vymahatelnosti. 

4.1.2 Umělá inteligence jako právnická osoba 

O jistou variaci by se mohlo jednat v případě, kdybychom systém umělé inteligence podřadili 

pod pojem právnické osoby, resp. vytvořili novou kategorii elektronických osob, které by byly 

právnickými osobami. 

Pozitivní stranou tohoto přístupu je vytvoření vlastnické a majetkové struktury, kterou známe 

u právnických osob (kromě pojištění by umělá inteligence mohla tvořit i základní kapitál, 

evidovány by byly osoby vlastnící danou umělou inteligenci a orgány schvalující některá 

rozhodnutí elektronické osoby, mohla by být zaměstnavatelem atd.).169  

Negativní stranou je naopak neexistence svéprávnosti elektronických právnických osob a 

požadavek osoby za ni jednající, čímž by u pokročilých systémů schopných jednat autonomně 

došlo k praktickému popření schopnosti jednat samostatně.  

Právní úprava občanskoprávní a trestní odpovědnosti by byla shodná s odpovědností 

právnických osob s tím, že by v trestněprávní oblasti bylo nutné aktualizovat přičitatelnost 

právnické osobě při jednání umělou inteligencí.   

 
169 ČECH, P. Umělá inteligence jako třetí subjekt práva [online]. Právní prostor. 11. 9. 2019. Dostupné z 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/umela-inteligence-jako-treti-subjekt-prava  
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4.1.3 Umělá inteligence jako zvláštní předmět práv 

Možností je rovněž nevytvářet novou kategorii osob, ale pouze přiznat umělé inteligenci 

zvláštní postavení v právním řádu.  

Takové postavení mají např. (živá) zvířata, která nejsou považována za věc a ustanovení o 

věcech se na ně použije jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze (§ 494 OZ). 

Toto postavení si však získala jednak vzhledem k jejich biologické povaze (jako živí tvorové) 

a jednak díky vztahu mezi zvířetem a člověkem (např. dle důvodové zprávy k OZ nemožnost 

zastavit/zadržet psa lpícího na svém pánovi). 

U umělé inteligence však ani jedna z předchozích vlastností na systémy zatím nedopadá (byť 

speciální vztah mezi člověkem a robotem by mohl být reálnější s postupným rozvojem 

partnerských robotů) a navíc, jak již bylo řešeno při klasifikování umělé inteligence, je sporná, 

zda je umělá inteligence jako samostatný program vůbec považována za věc. U věcí 

obsahujících inteligentní systémy by nadbytečné omezování právních jednání s takovým 

produktem mohlo zbytečně narušovat volný trh. 

Zvláštní postavení by však mohlo zdůraznit významnost pokročilých autonomních systémů bez 

toho, aniž by jim musel být přiznán status osoby. Záleželo by však na související právní úpravě, 

která by se však dle mého v podstatě shodovala s tou, kdyby umělé inteligenci žádné specifické 

postavení přiznáno nebylo.   

4.1.4 Umělá inteligence bez právní osobnosti 

Přes výše uvedené se stále domnívám, že výhody, které by přineslo zakotvení umělé inteligence 

jako osoby do právního řádu, by nepřevážily nad etickými, právními a praktickými problémy, 

které by s tímto byly spojené.  

Umělá inteligence v současnosti není natolik pokročilá a samostatná, aby bylo nutné řešit její 

právní status oddělením od osoby člověka, a tím zdůrazňovat její nezávislost na něm. Tím více, 

když si připomeneme druhý Asimův zákon („Robot musí uposlechnut příkazů člověka“).    

V podobném duchu reagoval otevřený dopis odborníků různých odvětvích souvisejících 

s umělou inteligencí a robotikou, který reaguje na výše zmíněnou Zprávu Evropského 
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parlamentu.170 V dopise nesouhlasí s postavením umělé inteligence jako fyzické osoby, 

právnické osoby, elektronické osoby i postavení dle anglo-saských trust modelů. 

Hlavními důvody pro tento postoj je dle dopisu jednak nesprávné tvrzení, že bude nemožné 

prokázat odpovědnost za újmu (jak tvrdí např. již zmíněný White Paper Evropské komise) a 

dále nadhodnocování schopností systémů na bázi umělé inteligence.  

Při použití současné občanskoprávní úpravy bychom se tak museli spoléhat na instituty 

upravené v § 2924 a násl. OZ, a to: 

a) škoda z provozní činnosti (§ 2924) 

b) škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925); 

c) škoda z provozu dopravních prostředků (§ 2927 a násl.); 

d) škoda způsobená věcí (§ 2936 a násl.); 

e) škoda způsobená vadou výrobku (§ 2939 a násl.); 

Kromě výše uvedených institutů, které se uplatní v daných specifických oblastech, subsidiárně 

přichází v úvahu použití úpravy samovolné škody způsobené věcí dle § 2937 odst. 1 OZ, který 

za situace, kdy věc způsobí škodu sama od sebe, ukládá povinnost nahradit škodu tomu, kdo 

nad ní měl vykonávat dohled. Pokud takovou osobu nelze zjistit, pak její vlastník.  

Zanedbání dohledu se při vzniku škody presumuje, zákon však nabízí možnost se vyvinit 

(liberovat), pokud osoba prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.  

Samovolnou škodou můžeme rozumět způsobení škody vnitřními vlastnostmi či okolnostmi 

spojenými s povahou věci, bez ohledu na to, jak s ní bylo zacházeno,171 což je na systémy 

jednající autonomně (inteligentně) přiléhavé. 

Ze sociálního a etického hlediska by byla zajímavá aplikace mimořádné ceny z důvodu zvláštní 

obliby, § 492 odst. 2 OZ, a to např. u partnerských robotů.  

 
170 Open Letter to the European Commission : Artificial Intelligence and Robotics [online]. (n.d.) Dostupné z 

http://www.robotics-openletter.eu 
171 ŠVESTKA op. cit., § 2937 
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U trestní odpovědnosti osoby využívající umělou inteligenci bude především záležet na 

zavinění dané osoby. Pokud jedná úmyslně, pak systém umělé inteligence může být považován 

za nástroj dle § 135a TZ. Pokud systém jednal nezávisle, bude nutné v duchu nevědomé 

nedbalosti zkoumat, zda vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o porušení nebo 

ohrožení vědět měl a mohl (§ 16 odst. 1 písm. b) TZ). 
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ZÁVĚR 

 

Můžeme tak shrnout, že všechny právní oblasti v této práci zmíněné, doprovází značné neshody 

a nejednoznačnosti. Právní řád České republiky se navíc umělou inteligencí prakticky vůbec 

nezabývá a nijak ji přímo nereguluje.  

Vzniká však již řada strategií a akčních plánů, na úrovni České republiky Národní strategie 

umělé inteligence v České republice vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu, na úrovni 

Evropské unie např. Definice UI: hlavní schopnosti a vědní obory a Etické pokyny pro zajištění 

důvěryhodnosti UI vytvořeny nezávislou odbornou skupinou na vysoké úrovni pro umělou 

inteligenci (AI HLEG). 

Uvedené strategie ukazují, že společnost si je vědoma rostoucí tendence využití a využitelnosti 

umělé inteligence a nutnosti ji regulovat nejen etickými pravidly, které se uplatní především ve 

výzkumné a vývojové části, ale i novelizací právních předpisů, které zajistí bezpečný právní 

styk s využitím podobných systémů. 

Pro účely této práce definičně vycházíme z vymezení AI HLEG, která dělí systémy umělé 

inteligence na softwarové a hardwarové. Cílem těchto systémů jsou složité (komplexní) úlohy, 

které řeší prostřednictvím vnímání daného prostředí, sbírání a interpretace dat, usuzování 

z těchto dat a následné akci. 

Umělou inteligenci dělíme na slabou a silnou v závislosti na její autonomii, pokročilosti a 

komparaci s výkony člověka. Strojové učení (machine learning a deep learning) je významnou 

oblastí v přístupu k datům a učení z dat takto získaných a bude tvořit klíčovou složku při dalším 

vývoji umělé inteligence.  

Umělou inteligenci jsme klasifikovali jako počítačový program (v případě komplexního 

systému jako software) a stanovili, že byť na ní zatím není nahlíženo jako na věc v právním 

smyslu, vývoj nových technologií si bude žádat znovuotevření této otázky. Hmotné předměty, 

jejichž součástí je řídící/kontrolní centrum využívající umělou inteligenci však věcí (a tudíž 

výrobkem dle evropského práva) bez dalšího je.  

Mezi rizika při nasazení umělé inteligence může patřit nedostatek transparentnosti (black-box 

problém), nepochopení a odmítání ze strany části veřejnosti (z důvodu obav o bezpečnost, 
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pracovní uplatnění, ztráty svobody apod.), využívání systémů k páchání protiprávní činnosti, 

včetně možného (ne)přímého diskriminačního jednání. 

Co se týče platné právní úpravy, bude nutné vyjasnit možnosti ochrany umělé inteligence 

z hlediska autorského práva a práva duševního vlastnictví, včetně určení (spolu)autorství 

k umělé inteligenci i umělé inteligence samotné. Prozatím je nutné se spokojit s právní 

ochranou počítačového programu jako literárního díla a případné patentovatelnosti 

technických výrobků (efektů) s nimi souvisejícími.  

Autorem díla vytvořeného umělou inteligencí je ten, kdo umělou inteligenci využil 

k vytvoření díla. Pokud umělá inteligence vytvoří kvazi-dílo ze své funkční podstaty, přičtou 

se autorská práva autorovi umělé inteligence. Poskytnutí dat umělé inteligenci ke vzniku 

spoluautorství dle současné právní úpravy nepostačuje.  

Přiznání právní osobnosti umělé inteligenci se v současné době nejeví jako účelné a efektivní 

řešení, a to jak ze stránky etické, tak právní. Vhodnější je analogicky uplatňovat úpravu již 

existující (především úpravu odpovědnosti za věci, které mohou působit škodu ze své 

podstaty), případně kazuisticky přijmout odpovědností úpravu novou. 
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Právo a umělá inteligence 

Abstrakt 

Právní řád České republiky se v současné době umělou inteligencí přímo nezabývá, a to i přesto, 

že se již objevují první technologie a systémy na její bázi. Umělou inteligencí se však zabývá 

řada soft law materiálů (strategií, plánů a deklarací), a to jak přijímaných českými orgány, tak 

vydávaných v rámci Evropské unie (především Evropskou komisí). Jak české, tak unijní 

materiály jsou v práci nastíněny a je z nich vycházeno při další práci. 

Cílem této práce je tak zhodnotit, nakolik je aktuální a potřebné se umělou inteligencí 

z právního hlediska zabývat a zda je současná právní úprava dostačující a aplikovatelná i na 

systémy umělé inteligence.  

Práce po úvodní části podává výklad o historii umělé inteligence a její vývoj, snaží se definovat 

pojem umělé inteligence a pojmy související (algoritmus, machine learning, deep learning) a 

následně zkoumá, zda lze umělou inteligenci zařadit pod právní pojmy (kategorie) již existující 

(umělá inteligence jako počítačový program, věc, výrobek, počítačový virus a další).  

Dále práce pojednává o oblasti vývoje a výzkumu umělé inteligence včetně etických a právních 

pravidel, které je při těchto činnostech nutno brát v potaz. Zmíněna jsou i rizika při využívání 

systémů s umělou inteligencí (nedostatečná transparentnost, možná diskriminace koncových 

uživatelů, páchání protiprávní činnosti). 

Co se týče platné právní úpravy, práce vyjasňuje možnosti ochrany umělé inteligence 

z hlediska autorského práva, práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství včetně know-

how. Zkoumáno je autorství a spoluautorství ve vztahu k umělé inteligenci i možné autorství 

umělé inteligence samotné.  

Práce v závěru poukazuje na výhody a nevýhody přiznání osobnosti umělé inteligenci (ať už 

jako osobě fyzické, právnické, tak elektronické) a vymezuje dopady na právní úpravu 

odpovědnosti umělé inteligence v různých modelech.    

Klíčová slova: umělá inteligence, občanské právo, autorské právo 
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Law and Artificial Intelligence  

Abstract 

At present, the legal order of the Czech Republic is not directly concerned with artificial 

intelligence, even though the first technologies and systems based on it are already appearing. 

However, a number of soft law materials (strategies, plans and declarations) issued both by the 

Czech authorities and also within the European Union (especially by the European 

Commission) deal with artificial intelligence. Both Czech and EU materials are outlined in the 

thesis and are considered in further research. 

The aim of this thesis is to evaluate the actual needs to deal with artificial intelligence from a 

legal point of view and whether the current legislation is sufficient and applicable to artificial 

intelligence systems. 

After the introductory part, the thesis gives an overview of the history of artificial intelligence 

and its development, tries to define the term of artificial intelligence and related terms 

(algorithm, machine learning, deep learning) and then examines whether artificial intelligence 

can be included under some legal concepts (categories) already existing (artificial intelligence 

as a computer program, thing, product, computer virus and more). 

Furthermore, the thesis discusses the development and research of artificial intelligence, 

including ethical and legal rules, which shall be taken into account in these activities. Risks in 

the use of artificial intelligence systems are also mentioned (lack of transparency, possible 

discrimination of end users, committing illegal activities). 

Regarding the current legislation, the thesis clarifies the possibilities of protection of artificial 

intelligence in terms of copyright, intellectual property rights and trade secrets, including know-

how. Authorship and co-authorship in relation to artificial intelligence as well as possible 

authorship of artificial intelligence itself are examined. 

In conclusion, the thesis points out the advantages and disadvantages of recognizing the 

personality of artificial intelligence (whether as a natural, legal or electronic person) and defines 

the impact on the legal liability of artificial intelligence in various models. 

 

Key words: artificial intelligence, civil law, copyright law 


