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Cíle 

 K deontologickým úvahám a postupům evropského zákonodárce 

Smyslem této disertační práce je nahlédnutí do deontologických úvah při uvažování o 

právní regulaci bezpilotní přepravy zboží, a to v ryzím smyslu samotné bezpilotnosti. 

Současná právní úprava práva bezpilotních létajících strojů1 je totiž zaměřena pouze na 

létající stroje obsluhované na dálku pilotem. I když samotná právní úprava má v rámci svých 

definic obsažen i definiční prostor pro autonomní systém, tyto právní úpravy raději dále 

nerozvíjí, a popisuje tak v technicistním pojetí pouze samotné bezpilotní systémy ovládané 

pilotem na dálku.  

V právní úpravě samotné tak není zajištěna její pragmatická hodnotová koncepce. Do 

popředí jde totiž samotná technická úprava a vymezení jednotlivých bezpilotních systémů. 

Hodnotová právní složka je sice zaměřená na ochranu zdraví a majetku ostatních osob, kdy je 

tedy cílem samotná právní úpravy ochrana života, zdraví a majetku, avšak tyto hodnoty jsou 

následně v rámci samotné právní úpravy popřeny nečekaným způsobem. Jde o skutečnost, že 

kritizovaná právní úprava umožňuje pilotování těchto bezpilotních systémů i osobám mladším 

16 let, a to ještě s možnou modifikací, kterou mohou provádět jednotlivé členské státy v rámci 

své vlastní právní úpravy, kdy se členským státům umožňuje samotnou věkovou hranici pro 

pilotování bezpilotního systému ještě více snížit. V prvním případě samotné kategorie 

„otevřené“ dokonce o 4 roky, a ve druhém případě samotné kategorie „specifické“ o 2 roky. 

Přitom stačí pouze nahlédnout do samotného předpisu, aby každý došel ke zjištění, že pro 

kategorii „otevřené“ se nevyžaduje žádné zvláštní povolení ze strany příslušeného úřadu 

členského státu, a každý registrovaný účastník a provozovatel bezpilotního systému může bez 

dalšího provozovat bezpilotní systém vážící až do 24,99 kg dosahující letové hladiny 120 metrů 

nad zemí.  

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a 

o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 

1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a 

nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24.05.2019 ze dne 24. května 2019. 

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech 

a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. 

Prováděcí akt je doplněn aktem v přenesené pravomoci, který stanovuje technické požadavky na bezpilotní 

systémy. Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních 

systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. 
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Tato samotná právní úprava je tudíž snad jen právní úpravou dočasnou, kdy 

zákonodárce čeká buď na lepší myšlenky, případně na větší technický rozvoj samotných 

bezpilotních systémů. Nicméně litanie na bezpilotní systémy je v této práci obsažena, jelikož je 

více než pokrytecké ze strany samotného zákonodárce, aby mluvil o bezpilotních systémech, a 

zároveň jedním dechem dodával, že se jedná o bezpilotní systémy ovládané dálkově řídícím 

pilotem.2 

  

 
2 Jedná se o přímo užívané slovní spojení v rámci výše uvedené evropské právní úpravy. 
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Deontologické úvahy v bezpilotní přepravě zboží 

Pro správné fungování jakékoliv společnosti je nutná výměna zboží, výměna informací3, 

a rovněž i střetávání kultur. 

Po staletí byla pak samotná přeprava zboží spojena právě s výměnou zboží či informací, 

rovněž docházelo i k ovlivňování jedné kultury druhou kulturou. Samotná přeprava jakožto 

služba byla zajišťována za pomoci konvenčních dopravních prostředků. 

Moderní doba však s sebou přinesla i moderní dopravní a přepravní prostředky. A to 

dokonce takové, které nevyžadují přímou obsluhu ze strany jakékoliv fyzické osoby. 

Může se jednat i o provozování takového prostředku přepravní služby, který je ovládán 

sám o sobě, a působí na vnější svět prostřednictvím svých vlastních předem nastavených norem. 

Tedy takového stroje, který nevyžaduje lidské obsluhy v průběhu poskytování samotné služby. 

Pro samotný přepravní stroj, který bude bez přímé lidské obsluhy, pak v této práci používám 

označení v podobě autonomního stroje s umělou inteligencí. Takovýto autonomní stroj 

s umělou inteligencí je pak nepoužitelný bez normového souboru, který upravuje jednání 

takovéhoto přepravního stroje na vnější svět. Normový soubor autonomního stroje s umělou 

inteligencí pak vyžaduje rovněž i normotvorný soubor pro tvorbu norem jednání na místě, aby 

tak autonomní stroj s umělou inteligencí byl schopen okamžité reakce. To vše pak činí 

autonomní stroj s umělou inteligencí, aniž by kdy byl nadán jakoukoliv vůlí. I toto konání 

takovéhoto stroje je tak ovšem nutné do značné míry právně ukotvit a přijít s takovým 

deontologickým přístupem, který bude patřičně dopadat na samotné jednání na vnější svět 

samotného autonomního stroje s umělou inteligencí. Je totiž vždy nutné si uvědomit, že je to 

právě takový autonomní stroj s umělou inteligencí, který bude schopen působit újmu na vnějším 

světě třetím osobám, případně bude páchat škody na majetku. Takovýto autonomní stroj 

s umělou inteligencí bude rovněž schopen dopouštět se i deliktního jednání, a bude tak přímo 

porušovat nebo ohrožovat zákonem chráněně zájmy. Je nutné tedy řešit i situace, kdy právo 

postavené na individuální odpovědnostní koncepci4 za deliktní jednání nebude mít žádné osoby 

pachatele deliktního jednání k postihu, jelikož právo neumožňuje sankcionovat věci, ale toliko 

jen osoby.  

 
3 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma (Auditorium). ISBN 978-80-

87284-22-3, s. 33. 
4 JELÍNEK, Jiří. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. AUC IURIDICA [online]. Praha, Česká 

republika: Nakladatelství Karolinum, 2017, 09.06.2017, 2017(Vol. 63 2), 7-24 [cit. 2020-06-21]. DOI: 

https://doi.org/10.14712/23366478.2017.6. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://karolinum.cz/casopis/auc-

iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-3701  

https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-3701
https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-3701
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V rámci sepisu této práce jsem nabyl přesvědčení a naprosto se ztotožnil s myšlenkou, 

že právo samotné se nepřizpůsobuje technologiím, ale technologie se přizpůsobují právu.5 

Vedle autonomních strojů s umělou inteligencí se budou vyskytovat i stroje polo-

autonomní, případně stroje ovládané na dálku ze strany člověka.  

Takové dálkově ovládané stroje jsou již v dnešním světě hojně přítomné. Vhodnou 

právní úpravu, či méně vhodnou právní úpravu pro tyto dálkově ovládané stroje má již většina 

právních řádů.  

Ovšem poměrně značný problém je stále s režimem odpovědnosti za případnou újmu 

takovéhoto dálkově ovládaného stroje. V současné době je totiž samotné provozování těchto 

strojů ovládaných na dálku limitováno do značné míry těmi okolnostmi, že patřičná právní 

úprava pro takovéto stroje ovládané na dálku předpokládá, že jsou takové stroje provozovány 

pouze za rekreačními účely6. Samotné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1139 

ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 

Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví užívá slovního spojení volnočasových aktivit7.  

Realita těchto dálkově ovládaných strojů je ovšem jiná. V současné době snad není lepší 

realitní kanceláře, která by neposkytovala snímky nabízených nemovitých věcí pořízených 

právě za pomoci připevněné kamery z bezpilotního stroje ovládaného na dálku. Těžko si lze 

tedy představit, že takováto činnost realitního zprostředkovatele snad byla činností pouze 

volnočasovou. 

Pro bezpilotní stroje proto je již v současné době i široké komerční uplatnění. Byť se 

jedná zatím pouze o pořizování kamerových záběrů a snímků, již brzy nastane doba, kdy budou 

tyto bezpilotní stroje používány k výkonu přepravní služby. 

Proto je právě tato práce zaměřena na právní úpravu de lege ferenda mezinárodní 

bezpilotní přepravy zboží, kdy je zde kladeno z praktických důvodů většího důrazu na skutečné 

bezpilotní stroje, které nejsou v reálném čase obsluhovány ze strany člověka coby operátora 

takovýchto bezpilotních strojů. 

Jelikož ve vzdušném prostoru neexistují reálné geomorfologické hranice, nabízí se proto 

zcela přirozeně uvažovat rovnou o mezinárodní bezpilotní přepravě zboží.  

 
5 Ibid. s. 12. 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v 

oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) 

č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.). 
7 Ibid. bod 34 preambule výše uvedeného nařízení. Tento bod stanovuje následující: „Modely letadel se pro účely 

tohoto nařízení považují za bezpilotní letadla a používají se především k volnočasovým aktivitám.“ 
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Pokud k tomu přičteme skutečnosti a fakta, že při poskytování přepravní služby se 

rovněž i mezi lidmi šíří nakažlivé infekční choroby8, a díky tomu dochází k výraznému útlumu 

přepravních služeb, kde by se mělo potkávat vícero osob, je zcela na místě uvažovat i o plnění 

takovéto přepravní služby bezpilotními stroji. 

V samotné práci je tedy kladeno několik důrazů na současné právní problémy 

bezpilotních strojů. Je zde tak vymezeno, jak k těmto problémům přistupovat do budoucna 

v nalézání těch nejlepších deontologických přístupů, které může zaujmout rozumný 

zákonodárce při přijímání patřičné právní úpravy. 

Pro takovéhoto rozumného zákonodárce je v práci čerpáno ze zdrojů v podobě poznatků 

současné právní vědy, současných právních pramenů, a ze současných judiciálních závěrů. Ty 

svým rozsahem a záběrem poskytují pro tohoto rozumného zákonodárce zdařilý návod, jakými 

cestami by měl vést své úvahy při tvorbě primárního9 práva v podobě zákonné právní úpravy. 

  

 
8 COVID-19 Global Science Portal [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://council.science/covid19/, 

v současné době již tak hojně zmiňovaná pandemická situace se SARS- COVID19 koronavirem, dále viz 

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [online]. New York, United States: World Healt Organization, 2020 

[cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
9 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma (Auditorium). ISBN 978-80-

87284-22-3, s. 181 a dále, poté i OAKSHOTT, Michael. On Human Conduct. New York, United States: Oxford 

University Press, 1975. ISBN 978-0198277583 s. 13. Je zde tak uvedeno k rozlišení teoretického a praktického 

poznání v případě uvažování o umělé inteligenci. V případě vlastního kódování, o kterém dále hovoří doc. Polčák 

ve výše uvedené citaci, zde poté rozebírá primární a sekundární kódování pro stoje s umělou inteligencí. Zde 

dochází doc. Polčák ke konstatování, že zákon je též primárním kódem v případě právního řádu. 

https://council.science/covid19/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Obsah disertace 

Práci samotnou rozděluji na dvě části − na část obecnou a na část speciální.  

V obecné části této práce se zaměřuji na obecné porovnání volní složky jednání člověka 

jako fyzické osoby, a následně na porovnání současných technických kapacit umělé inteligence. 

Je zde činěno tak z toho důvodu, že člověk je nadán vůlí, a stoj s umělou inteligencí nadán vůlí 

není. 

Výše uvedené vyčlenění je tak dáno z ryze praktických důvodů. 

Totiž aby mohlo býti uvažováno o odpovědnostním vztahu na tradičním pojímání 

individuální odpovědnostní koncepce,10 je nutno v tomto pojetí současné právo aplikovat na 

vyvíjející se technologie tím způsobem, který bude odpovídat na otázku, jak tyto moderní 

technologie dopadají na právo.11  

Právo je totiž tradičně založeno členění jednotlivých práv a povinností k osobám a 

k věcem. Tradiční právo pak přiznávalo různá osobnostní postavení různým osobám, a 

jednotlivý věcem stanovovalo pro různé osoby odlišné povinnosti.12  

V případě věcí samostatně schopných působit na vnější svět tomu tak být podle práva 

nemůže. Taková věc nikdy nebude moci získat více práv, než by kdy mít podle práva mohla. 

Proto je nutné zaobírat se v této práci porovnáním schopnosti věcí působit na vnější svět a 

jednání člověka na vnější svět.  

Výše uvedené vyčlenění je tak činěno z toho důvodu, že v obecné části této práce je 

věnován prostor pro to, aby vlastní závěry z této části byly snáze uchopitelné i pro čtenáře, který 

se teprve bude blíže seznamovat s reálnými technickými možnostmi věcí a systémů 

využívajících umělou inteligenci. Tyto poznatky následně bude moci využít v části speciální, 

která se již zaobírá právními prameny s dopadem aplikace na autonomní stroje s umělou 

inteligencí. 

Tuto volnou dekonstrukci volního jednání člověka tak činím z toho důvodu, abych 

upozornil na skutečnost, že manifestace vůle člověka navenek na vnější svět není zcela jen 

 
10 Nález Ústavního soudu - pléna ze dne 16. 5.2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16 – 1, dostupný prostřednictvím veřejné 

datové sítě na www.nalus.cz, dále dostupný i v systému ASPI od Wolters Kluwer, a to pod [ASPI ID: 

JUD374833CZ]. 
11 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma (Auditorium). ISBN 978-80-

87284-22-3, s. 12. 
12 Právo tak činilo z toho důvodu, že vždy zacházelo se složkou volní, kterou tradičně chápalo v jednání osob 

navenek. Právo samotné tedy nepředpokládalo, v tradičním pojetí, že by i věc mohla působit podobně jako osoba 

na vnější svět. Pokud budeme nahlížet do zpět do minulosti a budeme zkoumat právní poměry u otroků ve 

starověku, tak se rovněž ničeho nového nedozvíme z úhlu zkoumání této vlastní práce. Je tomu tak proto, že otrok 

byl stále osobou, která měla velice omezena svá osobnostní práva. Avšak pokud takový otrok splnil podmínky pro 

vykoupení z otroctví, stal se opětovně osobou se svými osobnostními právy.  

http://www.nalus.cz/
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odrazem svobodné vůle takovéhoto člověka. Toto upozornění činím právě z toho důvodu, že 

pojem svobodné vůle je doktrinálním a historickým právním pojmem. Jedná se tak o vyjádření 

relativního pojmu13, který je dále právem buď potvrzován14, případně vyvracen15. Jde tedy jen 

o pouhou berličku pro vyjádření doposavad něčeho přírodně neznámého.  

K otázce vůle je nutno proto přistupovat stále s filosofickým náhledem. Jiný náhled na 

svobodnou vůli, v podobě náhledu přírodovědného a měřitelného, tak stále není v současné 

době možný. Pojem svobodné vůle považuji za relativní právní pojem. 

Činím tak z toho důvodu, že tak docházím ke konstatování, že tedy vlastní volní složka 

jednání člověka na vnější svět není vyjádřením opravdové svobodné vůle tohoto člověka. Jedná 

se o vyjádření, které je usměrněno na základě vlastního vnitřního omezení, které na sebe 

takovýto člověk sám uvrhl16. Případně byl takový člověk významným způsobem ovlivněn ze 

strany svého okolí, ať už by se jednalo o psychologické ovlivnění nebo o sociální ovlivnění. 

Jedná se rovněž o vyjádření omezení volního jednání takovéhoto člověka daného na 

základě vnitřních chemicko-biologických procesů.  

V neposlední řadě zde potom hrají v ovlivnění člověka roli i vlivy kulturní společnosti. 

Veškeré tyto vlivy pak dopadají na možné omezené jednání člověka. Proto považuji 

v rámci této práce právní pojem svobodné vůle za pojem, který právo jako takové používá jen 

pro zjednodušení veškerého vnějšího ovlivnění člověka, stejně tak jako jej užívá pro vlastní 

vnitřní omezení vnějšího jednání člověka samotného.  

Rozhodující je zde u jednání člověka tedy složka volní jako významná právně 

filosofická kategorie, kterou stavím vedle jednání určitého a předem nastaveného. Tedy 

takového jednání, kterého je následně schopen autonomní stroj s umělou inteligencí jako stroj, 

který je odproštěn od vůle. Jako stroj, který je schopen působit na vnější svět. 

Posléze v práci pokládám samotný technický základ, jakými způsoby jsou schopny 

jednotlivé soudobé systémy umělé inteligence působit na vnější svět a jak s tímto vnějším 

světem reagují, sbírají informace, vyhodnocují informace, zpracovávají informace, a následně 

 
13 WEYR, František. Teorie práva. Praha, Česká republika: Orbis, 1936, 387 s. Reprint Wolters Kluwer a.s., 2015. 

ISBN 978-80-7552-000-5, s. 27. 
14 V ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., je uvedeno, že „soukromé právo chrání důstojnost a svobodu 

člověka…“ Ergo, z tohoto lze vyvodit, že soukromé právo tedy potvrzuje svobodnou vůli v jednání člověka, když 

takovému jednání přiznává právní ochranu. K tomu srovnej ještě ustanovení § 1 odst. 1 druhá věta, zákona č. 

89/2012 Sb. Zde se uvádí následující: „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 

veřejného.“ 
15 Viz ustanovení § 583 až § 585 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
16 Srovnej. GOGGINS, David. Can't Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds. New York, United States: 

Lioncrest Publishing, 2018. ISBN 978-1544512273, s. 54. 
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tyto informace dále interpretují, a dochází tak k vlastní aplikaci normy z předem daného 

normového souboru, a podle této předem nastavené normy se zachovávají na vnějším světě. 

Následně provádím analýzu tohoto jednání autonomních strojů s ryzí naukou právní 

Františka Weyra. Dále k tomuto stavím ještě myšlenkový proud Rudolfa von Jheringa, Gustava 

Radburcha, Lionel Herberta Harta, Johna Rawlse, Richarda Rortyho, Kurta Fridricha Gödela. 

Z českých právních vědců poté Viktora Knappa, Pavla Holländera, Tomáše Sobka a Radima 

Polčáka. Samozřejmě pokud je řeč i ryzí nauce právní, pak se v tomto ohledu dostávám do 

přímého napojení na Hanse Kelsena. 

Při tomto zkoumání se zaměřuji primárně na ryzí nauku právní Františka Weyra,17 která 

doposud stála při porovnávání moderních technologií a práva stranou. V rámci svého díla 

„Internet a proměny práva“ pak doc. Radim Polčák věnoval svou pozornost Hansu Kelsenovi, 

jakož Otu Weinbergerovi a Karlu Englišovi.18 

Tímto srovnáním je zakončena obecná část této práce. 

V rámci speciální části této práce je pak kladen důraz na následující vyřešení otázky 

spočívající v přičitatelnosti odpovědnosti za újmu způsobenou ze strany bezpilotního stroje při 

provozu třetí osobě. V tomto ohledu provádím analýzu nálezu pléna Ústavního soudu ČR sp. 

zn. 15/16, ve které se Ústavní soud ČR zaobíral totožnou otázkou, byť ze skutkově jiného 

pohledu. Zaobíral se otázkou možného souladu s ústavním pořádkem principu objektivní 

odpovědnosti provozovatele vozidla za deliktní jednání, při kterém nebyl ztotožněn řidič 

takového vozidla. V tomto nálezu tak přezkoumával Ústavní soud ČR právní předpis, který 

presumoval odpovědnost takovéhoto provozovatele motorového vozidla. Nebylo zde možné 

zkoumat otázku zavinění za způsobený delikty, a byl zde tak narušen princip presumpce 

neviny.19 Ve vztahu k tomuto nálezu Ústavního soudu ČR, který rozepsal v odůvodnění tohoto 

nálezu o skutečnosti, že zde existují pro provozovatele takovéhoto vozidla, které způsobí delikt 

za pomoci blíže neztotožněno řidiče, i okolnosti vylučující protiprávnost. Proto přicházím 

s rozepsáním a deskripcí běžných okolností vylučujících protiprávnost a jejich vlastní 

teleologickou20 právní použitelnost na právní úpravu autonomních strojů s umělou inteligencí. 

 
17 Je proto na místě složit poklonu Františku Weyrovi, jelikož by se mu jistě velice moderní počítačové 

programovací jazyky velmi zalíbily a jistě by chtěl s těmito programovacími jazyky experimentovat nejen 

v kyberprostoru, ale i v ryze teoretickém právním ve světě norem. 
18 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma (Auditorium). ISBN 978-80-

87284-22-3, s. 189. 
19 Podle ustanovení čl. 40 odst. 2 Ústavy České republiky. Srovnej dále se Směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady ze dne 9. března 2016, č. 343/2016, o posilování ochrany principu presumpce neviny, jakož i o posilování 

práva obviněného být přítomen před soudem. 
20 Viz rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 17.12.1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, N 163/9 SbNU 399, kdy byl 

tento nález publikován i pod č. 30/1998 Sb. A N 163/9 SbNU 399 dostupný prostřednictvím veřejné datové sítě 
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S ohledem na uvedení rovněž dvou problémových aspektů fungování autonomních strojů 

s umělou inteligencí pak přicházím rovněž se dvěma dalšími specifickými okolnostmi 

vylučujících protiprávnost. Tyto dvě okolnosti, které pojmenovávám v duchu A.M. Turinga, 

jako chybu ve fungování, nebo ve funkčnosti autonomního stroje s umělou inteligencí, a dále 

jako chybu ve výsledku, dále rozvádím k vlastní budoucí aplikační praxi. 

Rovněž zde řeším otázku i deliktní odpovědnosti z provozu bezpilotního stroje.  

Dostávám se k řešení otázky vztahu DPH při mezinárodní přepravě, kdy vycházím ze 

soudobé judikatury Nejvyššího správního soudu. 

V neposlední řadě pak řeším právní otázky spojené s poslední právní úpravou 

veřejnoprávní úpravou dopadající na provozovatele bezpilotních strojů. 

V práci čerpám i z pramenů v podobě dvou unifikačních úmluv, a to z Úmluvy o 

sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 21 jež byla pozměněna a doplněna 

celou řadou protokolů, a z Úmluvy o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké 

přepravě,22 známé též pod Montrealskou úmluvou. Rovněž zmiňují ICAO (International Civil 

Aviation Organization)23 k bezpilotním strojům a jejím doporučením pro zákonodárce při 

přijímání právní úpravy pro provozování bezpilotních strojů. Ty zmiňuji s ohledem na užívání 

okolností vylučujících protiprávnost a odpovědnosti za újmu ze strany samotných přepravců. 

Docházím tedy ke konstatování, na co by si měl dát samotný provozovatel takovéhoto 

autonomního stroje s umělou inteligencí vskutku pozor, jelikož docházím k vyslovení a 

prokazování názoru, že primárním nositelem odpovědnosti za újmu způsobenou ze strany 

autonomního stroje s umělou inteligencí je téměř vždy provozovatel takovéhoto autonomního 

stroje s umělou inteligencí. Tato teze bude platit i v případě provozu bezpilotního stroje 

ovládaného na dálku ze strany člověka coby operátora tohoto stroje. Pokud bude člověk-

 
na www.nalus.cz, dále dostupný i v systému ASPI od Wolters Kluwer, a to pod [ASPI ID: JUD31529CZ]. V tomto 

nálezu se Ústavní soud ČR vyjádřil k využívání teleologického výkladu před jazykovým výkladem.  
21 Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 15/1935 Sb., a byla změněna vyhláškou 

ministra zahraničních věcí ze dne 04.02.1966 o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel 

o mezinárodní letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12.10.1929. 
22 Ve Sbírce mezinárodních smluv byla publikována pod č. 123/2003 Sb.m.s., a byla změněna dvěma sděleními 

Ministerstva zahraničních věcí, prvním evidovaným pod č. 47/2010 Sb.m.s. a druhým pod č. 5/2020 Sb.m.s. 
23 Založené na základě Úmluvy o mezinárodní civilním letectví, rovněž známé jako Chicagská úmluva. V české 

sbírce zákonů je pak publikována pod č. 147/1947 Sb. Je dále dotčena devíti změnami, kdy veškeré tyto změny 

byly do právního řádu České republiky přijaty v roce 2014. Jedná se o č. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, a to vše 

publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv. V českém právním řádu je pak dále publikován zákon č. 49/1997 

Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů k tomu dále International Civil Aviation Organization Unmanned Aircraft System Traffic 

Management (UTM) Request for Information: Request for Information [online]. New York, United States: ICAO, 

2020 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-

%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf  

http://www.nalus.cz/
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf
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operátor zároveň i provozovatelem takovéhoto bezpilotního stroje, bude tento člověk-operátor 

odpovědným za újmu způsobenou provozem tohoto bezpilotního stroje. 

Jelikož se jedná o mezinárodní bezpilotní přepravu, pak zde jako padnoucí hraniční 

určovatele spatřuji v podobě patria a lex locii delicti. 

Tyto své hypotézy opírám tedy o výše vyslovený názor, ke kterému se hlásím. Tento 

názor tedy hlásí, že technologie se přizpůsobuje právu, nikoliv pak právo technologiím. Plně se 

tedy ztotožňuji s hypotézou doc. Radima Polčáka o neměnnosti práva.24 

  

 
24 POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma (Auditorium). ISBN 978-80-

87284-22-3, s. 14. 
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Výsledky disertace 

K tomu, aby mohla existovat dobrá právní regulace, je třeba náležitě zjistit, co přesně 

má být podrobeno krutému osudu deontologických pravidel.  

V tomto případě jsou tou konkrétní věcí bezpilotní stroje, které jsou schopné působit na 

vnější svět. Je v tomto ohledu vcelku irelevantní, zda tak budou tyto stroje činit samy od sebe 

z titulu svého vnitřního nastavení jakožto autonomní stroje s umělou inteligencí, či zda tak 

budou činit jako na dálku ovládané bezpilotní systémy. 

Samotné myšlenkové střetnutí dvou způsobů vnitřního poznávání okolního vnějšího 

světa vyvolává otázky. Samotné poznávání ze strany člověka je totiž postaveno na přirozených 

přírodních smyslech, které lze oklamat. Právě proto, aby nebyl člověk neustále klamán, má 

rovněž nadanou od přirozenosti svou vůli a volní složku jednání. Vůle samotná pak člověku 

umožňuje činit rozhodnutí, která jsou dopředu podrobena kritice rozumu člověka. Člověk poté 

reaguje adekvátně a úměrně svému rozumu na vnější svět. Vedle lidského poznávání pak stojí 

poznávání strojové. Stroje s umělou inteligencí vůlí a volní složkou nedisponují. Stroje jako 

formálně logické systémy mají své vnitřní normové soubory, na základě kterých vyhodnocují 

nashromážděné informace a úměrně ke svému programovému nastavení posléze reagují na 

vnější svět. V případě, že stroj narazí na situaci, na kterou není schopen v rámci svého 

normového souboru nalézt adekvátní odpovědi ve smyslu náležité výstupní informace, neudělá 

buď ničeho, anebo se dopustí chyby.  

S tímto náhledem je pak třeba přistupovat k deontologické regulaci bezpilotních strojů 

a vůbec ke všemu, co se jeví jako věc schopná samostatně jednat na vnějším světě. Jde o 

rozlišení deontologických pravidel pro indeterministické informační systémy a pro 

deterministické informační systémy. 

Jednání člověka na vnější svět je proto indeterministické. Spolu s tím souvisí i 

odpovědnostní koncepce. Ta je založena na retrospektivním pohledu. Odvíjí se tedy od 

škodního jednání na vnějším světě přes příčinnou souvislost až ke škůdci.  

Jednání stroje s umělou inteligencí je oproti tomu deterministické. Tomuto odpovídá i 

zvolená odpovědnostní koncepce. Ta by měla být založena na aktivním perspektivním pohledu. 

Pokud se navíc takový stroj s umělou inteligencí pohybuje sám o sobě ve vnějším světě, ovládán 

při tomto jen svou vlastní normou vykládanou formálně logickým způsobem, jeví se střet těchto 

dvou jednání na vnějším světě jako nevyhnutelný.  

Je zde kladen i důraz na zabezpečení samotných strojů a jejich vnitřních normových 

souborů, aby se zabránilo vzniku banálního zla, a společnost tak byla uchráněna před špatným 
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normovým nastavením bezpilotních strojů, kdy se tak bude dít právě cestou ochrany pomyslné 

ústavnosti a zachováváním základních hodnot, které musí takový bezpilotní stroj mít jako 

neměnný prvek vnitřní zabudované pomyslné ústavnosti. 

Z tohoto důvodu je nutné přistoupit ke konstrukci odpovědnostního vztahu za jednání 

bezpilotního stroje bez ohledu na zavinění, s presumovanou odpovědností za škodu a za újmu 

všeobecně. Nositelem této odpovědnosti by proto měl být samotný „odvážný“ provozovatel 

takovéhoto bezpilotního stroje. Je jedno, zda půjde o bezpilotní stroj ovládaný na dálku lidským 

pilotem, či zda bude ovládán za pomoci svého vnitřního normového souboru v podobě umělé 

inteligence a bude se chovat autonomně. 

Jelikož jsem zastáncem myšlenky, že se technologie přizpůsobují právu, a nikoliv právo 

technologiím, pak jsem v tomto pátral i po patřičné právní analogii. Takovouto právní analogii 

se mi podařilo nalézt v rámci plenárního nálezu Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 15/16. 

V tomto nálezu přezkoumával Ústavní soud souladnost presumované odpovědnosti 

provozovatele motorového vozidla za deliktní jednání v okamžiku, kdy nebylo ze strany 

správního orgánu možné identifikovat pachatele deliktního jednání a držet se tak individuální 

odpovědnostní koncepce. Ústavní soud došel v rámci svého plenárního nálezu ke stanovisku, 

že v zásadě je tato presumovaná odpovědnostní koncepce bez ohledu na zavinění v souladu 

s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Proto 

nevyhověl navrhovateli, a spornou část zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 

pozemních komunikacích ponechal v platnosti. 

S touto presumovanou objektivní odpovědností pak souvisí i možnost liberace 

z vlastního odpovědnostního vztahu za způsobenou újmu nebo škodu, případně za deliktní 

jednání. 

Pro provozovatele bezpilotních strojů se pak nabízí dvě nové okolnosti vylučující 

protiprávnost. Bude se jednat o chybu ve fungování nebo ve funkčnosti, a dále o chybu ve 

výsledku. Tyto dvě nové okolnosti vylučující protiprávnost vyplývají z přirozeného 

(kausálního) způsobu fungování bezpilotního stroje. V tomto případě bude opětovně jedno, zda 

bude u tohoto bezpilotního stroje přítomen lidský prvek na druhé straně dálkového ovládání, či 

zda bude bezpilotní stroj sám o sobě sbírat a vyhodnocovat informace z vnějšího světa. 

Jelikož samotná bezpilotní přeprava zboží za pomoci bezpilotních systémů nebude znát 

žádných hranic, a jelikož bude velmi těžká kontrola a evidence bezpilotních strojů, které 

nebudou provozovány v souladu s platnou právní úpravou, jeví se dosti pravděpodobným, že i 

přeprava zboží za pomoci těchto bezpilotních strojů bude mít dopad i do fiskální oblasti státu. 

Proto bude nutné, aby rovněž i jednotlivé státy skutečně náležitě dbaly na vlastní registraci 
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bezpilotních systémů a jejich využívání k přepravě zboží, aby mohly důsledně vymáhat 

přiznávání a odvádění daně z přidané hodnoty při mezinárodním obchodu. 

Spolu s obecnou mezinárodní právní úpravou upravující mezinárodní leteckou přepravu 

zboží souvisí i připravovaná evropská právní úprava. Evropská právní úprava je pak v tomto 

ohledu jen technicistní formou, která dává přednost technickým požadavkům před hodnotovým 

vymezením a účelností požadované právní úpravy. 

Takovýto přístup není dobrý, jelikož neřeší náležitým způsobem technické možnosti 

mezinárodní bezpilotní přepravy zboží. 

Samotný přínos této práce tak spočívá hlavně v možné právní úpravě práva bezpilotních 

systémů do budoucna, nikoliv však z pohledu technické stránky samotných kapacit těchto 

bezpilotních systémů, ale z hlediska stránky hodnotové a právní. Právní regulace musí být 

účelná a dostatečně pragmatická, aby plnila svůj účel. Taková norma, která svůj abstraktní 

obsah nahrazuje obsahem technicistního charakteru, pak není právní normou, ale jen technickou 

normou v přestrojení za normu právní, a to se všemi stupni oceněními právní normy v podobě 

zákonného legislativního procesu spolu s její promulgací. 

Tento přístup však není dobrý. 

Je tedy nutné trvat na starých pravdách a vrátit se v právním uvažování k tomu, co jest 

(k normě) a k tomu, co by mělo býti (k samotnému postulátu). 

Tím, co je nyní v právu pro bezpilotní systémy, je svět o právních normách s obsahem 

toho, co by mělo být a nikoliv toho co jest.  
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Charakteristika původního řešení a použitých zdrojů 

Původní deontologické řešení zde neexistovalo. Existovaly pouze úvahy, jakým 

způsobem by se měl zákonodárce ubírat a jaká jsou možná případná úskalí.  

Ty úvahy byly vskutku různé. Vždy v určitém ohledu odrážely názor autora úvah a 

vlastní technická nebo právní omezení autora ve vztahu k nabytým znalostem takovéhoto 

autora. 

Proto bylo nutné načerpat, alespoň v kostce, historii filosofického uvažování dopadající 

jak na gnoseologii, tak na ontologii. Toho jsem docílil na základě poslechu podcastu 

„Philosphise this,“ jakož i ostatních podcastů zaměřujících se na filosofii a filosofické myšlení 

vůbec. 

Během tohoto procesu jsem načerpával technické znalosti týkající se kryptografie, 

šifrování a zabezpečení autonomních systémů obecně. Spolu s tímto jsem se učil i programovat, 

učil jsem o počítačové vědě, o algoritmech, jejich vlastním fungování a aplikaci algoritmů 

v reálném světě. K tomuto mi dopomohly vzdělávací aplikace Mimo: Lear to Code, 

CodeAcademy, stejně tak jako různé Subreddity o programování na Reddit.com.  

Velmi mi pomohla služba Scribd.com, kde jsem se dostal velmi snadno k původním 

pramenům, na které bylo odkazováno při mém bádání v jednotlivých pramenech. 

Čerpal jsem i znalosti z oblasti psychologie a psychiatrie. Bylo tomu tak z toho důvodu, 

že jsem docházel ke zjišťování odlišností lidského a strojového vnímání a poznávání. 

V konečném důsledku jsem se dostal k teorii normativity od Františka Weyra, a došlo 

tak z mé strany k syntéze v deontologické úvaze o koncepci odpovědnosti za provoz 

autonomních strojů s umělou inteligencí. Tato syntéza se týkala všech možných doposud 

veřejně neřešených a nediskutovaných problémů a aspektu provozu jednotlivých bezpilotních 

systémů. 

Veškeré tyto úvahy mě následně vedly k vyslovení sumarizace a zevšeobecnění těchto 

poznatků do teze o determinovanosti jednání autonomních strojů navenek ve vnějším světě a o 

indeterminovanosti jednání člověka navenek ve vnějším světě. 

Tato teze se stala nosnou pro samotnou práci v rámci deontologické úvahy de lege 

ferenda o objektivní odpovědnosti za provoz autonomních strojů s umělou inteligencí. Tuto tezi 

jsem navázal na myšlenku „banálního zla,“ která je někdy spojována s lidskými mylnými 

představami o umělé inteligenci. Slouží tedy jako základní stavební kámen ve všech sci-fi 

filmech. Jde o využití tradičního aspektu všeobecného strachu z neznámého.  
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Dospěl jsem i k myšlence „pomyslné ústavnosti,“ a to právě z důvodu ochrany interních 

normových souboru v autonomních systémech. 

V rámci pragmatického přístupu k řešené problematice podle této jsem pátral o právně 

analogicky podobné situaci. Tuto situaci jsem následně identifikoval v nálezu pléna Ústavního 

soudu ČR Pl. ÚS 15/16, kdy tento nález řešil souladnost ústavnosti presumované odpovědnosti 

provozovatele motorového vozidla za vyjmenované deliktní jednání podle zákona o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, při kterém se nepodaří ztotožnit 

pachatele tohoto deliktního jednání. 

Tento pragmatický přístup tak zcela dopadá na škodní jednání, které je způsobeno 

bezpilotním systémem ovládaným autonomně sám o sobě na základě svých vlastních vnitřních 

norem. Rovněž pak zcela dopadá na škodní jednání, které je způsobeno bezpilotním systémem 

ovládaným ze strany pilota řídícího bezpilotní systém na dálku. Po škodní události se bude totiž 

jen velmi velice těžko vyšetřovat a prokazovat, kdo byl pilotem takovéhoto bezpilotního 

systému, a to obzvláště za situace, kdy je mnohem více pravděpodobné, že takovýto pachatel – 

pilot, z místa škodní události uteče. 

Následně je podrobena kritice současná evropská právní úprava bezpilotních systémů a 

je tak čerpáno z této právní úpravy, kdy tato právní úprava bude přímo aplikovatelná od 

01.01.2021.25 

  

 
25 Op. cit. 6. 
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Stručné shrnutí v anglickém jazyce 

The aim of this work is to explore the possibilities of liability concepts in relation to 

unmanned aerial vehicles that transport goods in the international transport of goods. 

For this purpose, a comparison of the normative theory of František Weyr and the way 

of functioning of formally logical systems is performed within the work. This normative theory 

has a great impact on the actual functioning of the information system itself, which is exempt 

from the content of its own rule contained in the norm itself. There are described methods of 

acknowledging machines and the method of interpretation and application of individual rules 

contained in norms themselves that are being interpreted by these machines. All this precisely 

with regard to the fact that unmanned aerial vehicles cannot learn to distinguish between inner 

values of norms, on which individual legal norms are based. This is because unmanned aerial 

vehicles cannot achieve this with the help of a tool of pure intelligence alone. Since unmanned 

aerial vehicles interpret and apply their own internal norms to the outside world only as they 

are set within their normative setting. 

This normative setting is also related to the protection against banal evil and the 

protection of notional constitutionality in the normative set of rules of unmanned aerial vehicles. 

Since the law does not adapt to technology, but technology adapts to the law, then a 

legal analogy is made in the pragmatic spirit with a perspective concept of objective 

responsibility, in comparison with the finding of the Plenum of the Constitutional Court of the 

Czech Republic Pl. ÚS 15/16, which reviewed the compliance with the constitutionality the 

subject matter of the concept of presumed tortious liability of a motor vehicle owner - operator. 

At the end of this work, a deconstruction of the current European legislation relating to 

unmanned aerial systems is performed. This legislation is criticized because it does not deal in 

any way with autonomous systems, as such. It is highly technical and detailed, but it lacks a 

value concept and any meaningful pragmatism. Its normative spectrum only affects unmanned 

aerial systems operated remotely by the pilot. 

  



20 

 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

AJIBOYE, Timi, Luis BUENAVENTURA, Alex GLADSTEIN, Lili LIU, Alexander 

LLOYD, Alejandro MACHADO, Jimmy SONG a Alena VRÁNOVÁ. The little bitcoin 

book: why bitcoin matters for your freedom, finances, and future. Redwood City, CA: 21 

Million Books, [2019]. ISBN 978-1-64199-050-9. 

ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva a banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 

1995. Souvislosti (Mladá fronta). ISBN 80-204-0549-6. 

ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha: OIKOYMENH, 

2019. Knihovna politického myšlení. ISBN 978-80-7298-367-4. 

DAVIS, Phillip J. a Reuben HERSCH. The Mathematical Experience. Toronto, Canada: 

Penguin Press, 1990. ISBN 0140134743. 

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 

1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. s. 351-352.  

ERWIG, Martin. Once upon an algorithm: how stories explain computing. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, [2017]., 336 s. ISBN 02-620-3663-0. 

FIALA, Josef. Občanské právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, c2012. Meritum (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-948-7. 

FLANAGAN, Owen. The Science of the Mind. 2nd edition. Massachusetts, United States: 

MIT Press, 1984, 440 s. ISBN 0262560569. 

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 343 s. Právnické 

učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-864-7385-6. 

GOGGINS, David. Can't Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds. New York, 

United States: Lioncrest Publishing, 2018. ISBN 978-1544512273. 

HARARI, Yuval N. Homo deus: stručné dějiny zítřka. Přeložil Alexander TOMSKÝ, 

přeložil Anna PILÁTOVÁ. Voznice: Leda, 2017. ISBN 978-80-7335-502-9. 

HARARI, Yuval Noah. Homo Deus. London, United Kingdom: Vintage Publishing, 2017, 

528 s. ISBN 1784703931. 

HARARI, Yuval Noah. Sapiens : A Brief History of Humankind. London, United 

Kingdom: Vintage Publishing, 2016, 512 s. ISBN 0099590085. 

HARRINGTON, Anne. Mind Fixers : Psychiatry's Troubled Search for the Biology of 

Mental Illness. New York, United States: WW Norton & Co, 2020, 384 s. ISBN 

0393358062. 



21 

 

HARRIS, Sam. Free Will. 2012. New York, United States: Free Press, 2012. ISBN 978-1-

4516-8340-0. 

HARRIS, Sam. The Free Will. New York, United States: SIMON & SCHUSTER, 2012, 

96 s. ISBN 1451683405. 

HAWKING, Stephen. A brief history of time. Updated and expanded 10th anniversary ed. 

New York: Bantam Books, 1998. Science. ISBN 05-533-8016-8. 

HLADÍKOVÁ, Martina. Nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického 

právního státu. Praha, Česká republika, 2017. Dostupné také z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150035648 . Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2006. ISBN 80-868-9896-2. 

HÖSCHL, Cyril, Jaromír ŠVESTKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie. 2 vydání. Praha, Česká 

republika: Tigis, 2004, 883 s. ISBN 80-900130-7-4. 

HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-168-0. 

JELÍNEK, Jiří. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. AUC IURIDICA 

[online]. Praha, Česká republika: Nakladatelství Karolinum, 2017, 09.06.2017, 2017(Vol. 

63 2), 7-24 [cit. 2020-06-21]. DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2017.6. ISSN 0323-

0619. Dostupné z: https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-

3701 

JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou : Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže ; Zákon o výkonu vazby ; Zákon o výkonu trestu odnětí 

svobody ; Advokátní tarif. Praha: Leges, 2009, 1216 p. ISBN 978-808-7212-226. 

JHERING, Rudolf von. Boj za právo. V Praze: Nákadem vydavatele Rozhledů Jos. Pelcla, 

1897. Knihovna Rozhledů. 

KAHNEMAN, Daniel. Thinking , Fast and Slow. London, United Kingdom: Penguin 

Books, 2012, 512 s. ISBN 0141033576. 

KALISKÝ, Boris. Bitcoin a ti druzí: nepostradatelný průvodce světem kryptoměn. Praha: 

IFP Publishing, 2018. ISBN 978-80-87383-71-1. 

KELSEN, Hans. O státu, právu a demokracii: výběr prací z let 1914-1938. Reprint. Praha, 

Česká republika: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-918-2. 

KELSEN, Hans. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-

210-2325-2. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150035648
https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-3701
https://karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/rocnik-63/cislo-2/clanek-3701


22 

 

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1995. Praha, Česká republika: C.H. Beck, 1995. ISBN 80-

7179-028-1. 

KOLESOVÁ, Romana. Hormony při porodu. Plzeň, Česká republika, 2016, 111 s. 

Dostupné také z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/27466/1/PDF%20k%20tisku.pdf. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí 

práce Mgr. Magdaléna Ezrová. 

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Právo 

mezinárodního obchodu. [1. vyd.]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 

Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-108-3. 

LOJDA, Jiří. ODPOVĚDNOST DOPRAVCE V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ SE 

ZAMĚŘENÍM NA PŘEPRAVU NÁMOŘNÍ. Praha, Česká republika, 2013, 258 s. Dostupné 

také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/111881/ . Disertační práce. Univerzita 

Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

LOPPUCKI, Lynn M. Reorganisation realities, Methodological realities and the 

Paradigm Dominance Game. 72. Washington University Law Quaterly. St. Louis, 

Missouri: Washington University Press, 1994. ISSN 0043-0862. 

LOPUCKI, Lynn M. A Team Production Theory of Bankruptcy Reorganisation. 57. 

Vanderbilt law review. Nashville, Tenn.: Vanderbilt University, School of Law, 2004, 

^^^sv. ISBN 0042-2533. ISSN 0042-2533. 

MAISNER, Martin. Základy softwarového práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, xv. Právní monografie. s. 98-104. 

MALINA, Lukáš. Privacy preserving cryptographic protocols for secure heterogeneous 

networks: Kryptografické protokoly s ochranou soukromí pro zabezpečení heterogenních 

sítí : zkrácená verze Ph.D. Thesis. V Brně: [Vysoké učení technické], [2014]. ISBN 978-

80-214-5074-5. 

MARCUS AURELIUS, Antoninus. Hovory k sobě. Praha: Mladá fronta, 1999. Klasická 

knihovna (Mladá fronta). ISBN 80-204-0799-5. 

OAKSHOTT, Michael. On Human Conduct. New York, United States: Oxford University 

Press, 1975. ISBN 978-0198277583. 

PELIKÁNOVÁ, Irena. Právní odpovědnost i v jejích různých formách vždy dle jejího 

smyslu a účelu dle zákona a její současné vývojové tendence (se zaměřením především na 

náhradu škody) s přihlédnutím ke zvláštnostem českého práva. Sborník Karlovarské 

právnické dny. 2012, č. 20. s. 184.  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/111881/


23 

 

POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. Téma 

(Auditorium). ISBN 978-80-87284-22-3. 

PRAŽÁK, Pavel: Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti, Časopis 

pro právní vědu a praxi. 2013, č. 1, s. 83. 

RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2012. ISBN 978-80-7357-919-7. 

RAWLS, John. A Theory of justice. 3rd printing edition. Cambridge (Mass.): Belknap Press 

of Harvard University Press, 1971, 607 s. ISBN 0674000773. 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha: 

ASPI, 2006. ISBN 80-7357-196-X. 

RUSSELL, Stuart, Daniel DEWEY a Max TEGMARK. Research Priorities for Robust and 

Benefcial Artifcial Intelligence. AI Magazine [online]. 2015, 31.12.2015, 2015(Vol. 36 4), 

105-114 [cit. 2020-06-24]. ISSN 0738-4602. Dostupné z: 

https://futureoflife.org/data/documents/research_priorities.pdf?x59035 

SHAPIRO, Scott J. THE “HART-DWORKIN” DEBATE: A SHORT GUIDE FOR THE 

PERPLEXED. In: SHAPIRO, Scott J. Michigan Law: University of Michigan Law School: 

PUBLIC LAW AND LEGAL THEORY WORKING PAPER SERIES [online]. Michigan 

Law, 2007 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: 

http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Faculty/Shapiro_Hart_Dworkin_Debate.pdf 

SKOLNIK, Merill L. Introduction to RADAR systems. 2001. Toronto, Canada: McGraw 

Hill, 2001. ISBN 0070445338. 

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008. ISBN 

978-80-904024-5-4. 

SOLUM, Lawrence B., Legal Personhood for Artificial Intelligences. North Carolina Law 

Review, Vol. 70, p. 1231, 1992; Illinois Public Law Research Paper No. 09-13. Dostupné 

na SSRN: https://ssrn.com/abstract=1108671  

SORIANO, Miguel. Zabezpečení informací a sítí. V Praze: České vysoké učení technické, 

[2013]. ISBN 978-80-01-05296-9. 

STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: 

historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. 2., 

rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. Finance pro každého. ISBN 978-80-271-

0742-1. 

ŠÍP, Radim. Richard Rorty: pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. Brno: Paido, 2008. 

ISBN 978-80-7315-171-3. 

https://futureoflife.org/data/documents/research_priorities.pdf?x59035
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Faculty/Shapiro_Hart_Dworkin_Debate.pdf
https://ssrn.com/abstract=1108671


24 

 

ŠVARC, Jiří. Posuzování duševního stavu v trestním řízení. Česká a slovenská psychiatrie 

[online]. Praha, Česká republika: Galén, 2011, 2011(107 (4), 220-226 [cit. 2020-06-22]. 

ISSN 1212-0383. Dostupné z: 

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2011_4_220_226.pdf 

ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 550 s. ISBN 978-807-3574-734. 

TURING, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. Mind. 1950, 1950(49), 27. 

WALKER, Matthew P. Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění. V Brně: Jan Melvil 

Publishing, 2018. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-050-7. Dostupné také z: 

https://www.scribd.com/book/359457264/Why-We-Sleep-Unlocking-the-Power-of-

Sleep-and-Dreams 

WEYR, František. Teorie práva. Praha, Česká republika: Orbis, 1936, 387 s. Reprint 

Wolters Kluwer a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-000-5. 

WIENER, Norbert. Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the 

Machine. 2nd edition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965. ISBN 978-

0262730099. 

WITMER, L. (1922). What Is Intelligence and Who Has It? The Scientific Monthly, 15(1), 

57-67. [online][26-01-2020], 2020, z www.jstor.org/stable/6258  

 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

Alan Turing: British mathematician and logician. Encyclopeadia Britannica [online]. 

London, United Kingdom: Encylopaedia Britannica, 1998, 20.06.1998 [cit. 2020-06-28]. 

Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing#ref330986  

ALEXY, Robert. Gustav Radburch´s Concept of Law [online]. New York, United States 

[cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20L

aw.pdf  

Ames trapezoid. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ames_trapezoid  

An Open Letter RESEARCH PRIORITIES FOR ROBUST AND BENEFICIAL ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE [online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://futureoflife.org/ai-open-

letter/?cn-reloaded=1  

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2011_4_220_226.pdf
https://www.scribd.com/book/359457264/Why-We-Sleep-Unlocking-the-Power-of-Sleep-and-Dreams
https://www.scribd.com/book/359457264/Why-We-Sleep-Unlocking-the-Power-of-Sleep-and-Dreams
http://www.jstor.org/stable/6258
https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing#ref330986
https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20Law.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch's%20Concept%20of%20Law.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ames_trapezoid
https://futureoflife.org/ai-open-letter/?cn-reloaded=1
https://futureoflife.org/ai-open-letter/?cn-reloaded=1


25 

 

Analog vs. Digital. In: Https://learn.sparkfun.com/ [online]. San Franciso, United States 

[cit. 2020-02-05]. Dostupné z: 

https://cdn.sparkfun.com/assets/3/7/6/6/0/51c48875ce395f745a000000.png  

Analog vs. Digital. In: Https://learn.sparkfun.com/ [online]. San Franciso, United States 

[cit. 2020-02-05]. Dostupné z: 

https://cdn.sparkfun.com/assets/c/8/5/b/e/51c495ebce395f1b5a000000.png  

Argumentační klamy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam#Leniv%C3%A1_in

dukce  

BOJARSKI, Mariusz, Davide Del TESTA, Daniel DWORAKOWSKI, et al. End to End 

Learning for Self-Driving Cars [online]. New Jersey, USA: NVIDIA Corporation, 2016, 

25.04.2016, 9 s. [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

https://images.nvidia.com/content/tegra/automotive/images/2016/solutions/pdf/end-to-

end-dl-using-px.pdf 

BURGIN, Mark, Mathematical Models for Artificial Intelligence (July 2001). Mathematics 

Preprint Archive Vol. 2001, Issue 7, pp 1493-1507. Dostupné na SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3153520 

CALO, Ryan. Robotics and the Lessons of Cyberlaw. California Law Review. Berkeley,: 

University of California, Berkeley, USA, 2015, 2015(Vol. 103, 3), 40. Dostupné také z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2402972 

CELEAN JONES, Rory. BRITISH BROADCAST CORPORATION. Stephen Hawking 

warns artificial intelligence could end mankind [online]. London, United Kingdom: British 

Broadcasting Corporation, 2014 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/technology-30290540  

Cellular network. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network HOWE, Denis. Clock - Hodiny. In: Free 

On-Line Dictionary Of Computing [online]. 1994, 16.12.1994 [cit. 2020-02-04]. Dostupné 

z: http://foldoc.org/Clock  

CONTISSA, Giuseppe a Giovanni SARTOR. AI to serve the efficiency and the quality of 

justice [online]. [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://rm.coe.int/giuseppe-contissa-

presentation-study-session-artificial-intelligence-2/16808b7586 . LUISS University, 

https://cdn.sparkfun.com/assets/3/7/6/6/0/51c48875ce395f745a000000.png
https://cdn.sparkfun.com/assets/c/8/5/b/e/51c495ebce395f1b5a000000.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam#Leniv%C3%A1_indukce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam#Leniv%C3%A1_indukce
https://images.nvidia.com/content/tegra/automotive/images/2016/solutions/pdf/end-to-end-dl-using-px.pdf
https://images.nvidia.com/content/tegra/automotive/images/2016/solutions/pdf/end-to-end-dl-using-px.pdf
https://ssrn.com/abstract=3153520
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2402972
https://www.bbc.com/news/technology-30290540
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network
http://foldoc.org/Clock
https://rm.coe.int/giuseppe-contissa-presentation-study-session-artificial-intelligence-2/16808b7586
https://rm.coe.int/giuseppe-contissa-presentation-study-session-artificial-intelligence-2/16808b7586


26 

 

Department of Law CIRSFID - University of Bologna European University Institute of 

Florence.  

Convention on International Civil Aviation - Doc 7300. ICAO, specialized UN agency 

[online]. New York, United States: International Civil Aviation Organization, 2020 [cit. 

2020-06-03]. Dostupné z: https://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx  

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [online]. New York, United States: World 

Healt Organization, 2020 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

COVID-19 Global Science Portal [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: 

https://council.science/covid19/ 

CRUZ, Jason Paul a Yuichi KAJI. E-voting System Based on the Bitcoin Protocol and 

Blind Signatures [online]. Osaka, Japonsko, 2017 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/317100187_E-

voting_System_Based_on_the_Bitcoin_Protocol_and_Blind_Signatures . Článek. Osaka 

University. 

DOHNAL, Radomír. Soudil, ale nerozuměl. Trestanecká Austrálie zaskočila juristu 

argotem. Idnes.cz [online]. Praha: Mafra, 2020, 06.02.2020 [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/xman/styl/australie-trestanci-argot-justice-soudce-james-

dowling.A200201_214306_xman-styl_fro  

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulation (EU) 2019/947 and 

Regulation (EU) 2019/945) [online]. Kolín, Spolková republika Německo: European 

Union Aviation Safety Agency, 2020 [cit. 2020-6-16]. Dostupné z: 

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-

unmanned-aircraft-systems-regulation-eu  

EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. 

července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury 

Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 

1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem 

pro EHP.) [online]. Brussels, Belgium: European Union, 2018 [cit. 2020-06-15]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139 . EVROPSKÁ UNIE. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o 

https://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://council.science/covid19/
https://www.researchgate.net/publication/317100187_E-voting_System_Based_on_the_Bitcoin_Protocol_and_Blind_Signatures
https://www.researchgate.net/publication/317100187_E-voting_System_Based_on_the_Bitcoin_Protocol_and_Blind_Signatures
https://www.idnes.cz/xman/styl/australie-trestanci-argot-justice-soudce-james-dowling.A200201_214306_xman-styl_fro
https://www.idnes.cz/xman/styl/australie-trestanci-argot-justice-soudce-james-dowling.A200201_214306_xman-styl_fro
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139


27 

 

společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro 

bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 

996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 

2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 

a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.) [online]. 

Brussels, Belgium: European Union, 2018 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139  

Facebook AI [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://ai.facebook.com/  

Genetic Programming. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_programming  

GILDENHUYS, Peter. Natural Selection [online]. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/natural-selection/  

Google AI [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://ai.google/  

HARNER, Isabele. The 5 Autonomous Driving Levels Explained [online]. [cit. 2020-04-

18]. Dostupné z: https://www.iotforall.com/5-autonomous-driving-levels-explained/  

Hertz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001-, 20 ledna 2020 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz  

IBM - Watson [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.ibm.com/watson  

International Civil Aviation Organization Unmanned Aircraft System Traffic Management 

(UTM) Request for Information: Request for Information [online]. New York, United 

States: International Civil Aviation Organisation, 2020 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-

%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf  

James Dowling. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Dowling  

JavaScript While Loop [online]. w3schools.com [cit. 2020-04-24]. Dostupné z: 

https://www.w3schools.com/js/js_loop_while.asp  

Konsolidovaný text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. 

března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích 

zemí [online]. Brussels, Belgium: European Union, 2019 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266398390&uri=CELEX:32018R1139
https://ai.facebook.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_programming
https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/natural-selection/
https://ai.google/
https://www.iotforall.com/5-autonomous-driving-levels-explained/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://www.ibm.com/watson
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4/Documents/Revised%20RFI%20-%20deadline%2025%20Sept%202020.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Dowling
https://www.w3schools.com/js/js_loop_while.asp


28 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-

20190611&from=EN  

KRAJÍČEK, Vojtěch. Gustav Radburch [online]. Praha, Česká republika, 2018 [cit. 2020-

07-01]. Dostupné z: https://wiki.iurium.cz/w/Gustav_Radbruch  

LAPIŠ, Richard. Srovnání navigačních systémů [online]. [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

http://wiki.cs.vsb.cz/images/8/88/Gis_lap028.pdf  

LEE, Peter. Learning from Tay’s introduction. In: Microsoft Blog [online]. San Franciso, 

United States: Microsoft Corporation, 2016, 25.06.2016 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: 

https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-

introduction/#sm.00000gjdpwwcfcus11t6oo6dw79gw  

Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies [online]. 

Brussels, Belgium: European Commission, 2019 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc

&docid=36608  

Mimo: Learn to Code: Artificial Intelligence course [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné 

z: https://getmimo.com/  

MOHANKUMAR, David. Mobile phone communication: How it works [online]. [cit. 

2020-04-18]. Dostupné z: https://www.electroschematics.com/mobile-phone-how-it-

works/  

MUSSET, Shannon. Simone de Beauvoir(1908—1986). Internet Encyclopedia of 

Philosophy [online]. 1995 [cit. 2020-04-22]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: 

https://www.iep.utm.edu/beauvoir/ 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o 

bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí [online]. 

Brussels, Belgium: European Union, 2019 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0945  

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ: ODPOVĚDNOST 

PROVOZOVATELE VOZIDLA ZA SPRÁVNÍ DELIKT [online]. Brno, Česká republika: 

Nejvyšší správní soud, 2019 [cit. 2020-07-02]. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 

dne 23. 7. 2019, čj. 1 As 318/2018-41. Dostupné z: https://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-

trestani-odpovednost-provozovatele-vozidla-za-spravni-delikt.p3904.html  

Neurální síť. In: Wikimedia Commons [online]. San Franciso, United States: Wikimedia 

Foundation, 2001-, 27.06.2006 [cit. 2020-04-25]. Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial_neural_network.svg  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20190611&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0945-20190611&from=EN
https://wiki.iurium.cz/w/Gustav_Radbruch
http://wiki.cs.vsb.cz/images/8/88/Gis_lap028.pdf
https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/#sm.00000gjdpwwcfcus11t6oo6dw79gw
https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/#sm.00000gjdpwwcfcus11t6oo6dw79gw
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
https://getmimo.com/
https://www.electroschematics.com/mobile-phone-how-it-works/
https://www.electroschematics.com/mobile-phone-how-it-works/
https://www.iep.utm.edu/beauvoir/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0945
https://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-trestani-odpovednost-provozovatele-vozidla-za-spravni-delikt.p3904.html
https://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-trestani-odpovednost-provozovatele-vozidla-za-spravni-delikt.p3904.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial_neural_network.svg


29 

 

ONOF, Christian J. Jean Paul Sartre: Existentialism. Internet Encyclopedia of Philosophy 

[online]. 1995 [cit. 2020-04-22]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: 

https://www.iep.utm.edu/sartre-ex/ 

ONOF, Christian J. UNIVERSITY COLLEGE, LONDON. Jean Paul Sartre: 

Existentialism [online]. London, United Kingdom: Internet Encyclopedia of Philosophy, 

2012 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: https://www.iep.utm.edu/sartre-ex/#SH3a  

Open AI [online]. [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: https://openai.com / 

PALMERINI, Erica, Federico AZZARI, Fiorella BATTAGLIA, et al. Guidelines on 

Regulating Robotics. In: Www.robolaw.eu: Regulating Emerging Robotic Technologies in 

Europe: Robotics facing Law and Ethics [online]. Pisa, Italy: 1. Scuola Superiore Sant 

Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa (SSSA), 2014, 22.09.2014 [cit. 

2020-03-29]. Dostupné z: 

http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingro

botics_20140922.pdf  

Project Debater [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: 

https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/project-debater/  

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a 

postupech pro provoz bezpilotních letadel (Text s významem pro EHP.) [online]. Brussels, 

Belgium: European Union, 2019 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0947  

RAMBERG, Bjorn. Richard Rorty. The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. 

Palo Alto, United States: Stanford University, 2009 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/rorty/  

RHENSTEIN, Max, Ulrich M. DROBNIG a Peter HAY. Conflict of laws. Encyclopeadia 

Britannica [online]. London, United Kingdom: Encylopaedia Britannica, 1998 [cit. 2020-

06-28]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/conflict-of-laws  

ROSS Intelligence [online]. [cit. 2020-04-17]. Dostupné z: 

https://rossintelligence.com/features.html  

SCHRÖDINGER, Erwin. What is Life [online]. London, United Kingdom: Cambridge 

University Press, 1992 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

http://www.whatislife.ie/downloads/What-is-Life.pdf  

SIMPSON, David. Albert Camus (1913—1960). Internet Encyclopedia of Philosophy 

[online]. 1995 [cit. 2020-04-22]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: 

https://www.iep.utm.edu/camus/ 

https://www.iep.utm.edu/sartre-ex/
https://www.iep.utm.edu/sartre-ex/#SH3a
https://openai.com/
http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf
http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf
https://www.research.ibm.com/artificial-intelligence/project-debater/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0947
https://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/rorty/
https://www.britannica.com/topic/conflict-of-laws
https://rossintelligence.com/features.html
http://www.whatislife.ie/downloads/What-is-Life.pdf
https://www.iep.utm.edu/camus/


30 

 

SPARKES, Matthew. Top scientists call for caution over artificial intelligence [online]. 

London, United Kingdom: Telegraph Media Group Limited, 2015 [cit. 2020-06-24]. 

Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/technology/news/11342200/Top-scientists-call-

for-caution-over-artificial-intelligence.html  

Special Drawing Right [online]. Washington, United States: International Monetary Fund, 

2020 [cit. 2020-06-15]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-

Right-SDR  

ŠIMKA, Karel. Jak v obiter dictu vyřešit ústavní otázku, aneb proč není trestání 

provozovatele motorového vozidla za to, že neprozradil, kdo vozidlem spáchal přestupek, 

protiústavní [online]. Praha, Česká republika: EPRAVO.cz, 2016 [cit. 2020-05-26]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-v-obiter-dictu-vyresit-ustavni-otazku-

aneb-proc-neni-trestani-provozovatele-motoroveho-vozidla-za-to-ze-neprozradil-kdo-

vozidlem-spachal-prestupek-protiustavni-103771.html  

TANKSALE, Nachiket. Behavioural Cloning — End to End Learning for Self-Driving 

Cars. [online]. Medium.com. [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

https://medium.com/swlh/behavioural-cloning-end-to-end-learning-for-self-driving-cars-

50b959708e59  

Tay (bot). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)  

Technology quaterly: Taking Flight [online]. London, United Kingdom: The Economist 

Group, 2017 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.economist.com/technology-

quarterly/2017-06-08/civilian-drones  

The Magical, Mystical, Mind-boggling Ames Window. In: Youtube.com [online]. 

Australia: The Curiosity Show, 2018 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=DkVOIJAaWO0  

THE MYERS & BRIGGS FOUNDATION, 2815 NW 13TH ST., SUITE 401 | 

GAINESVILLE, FL 32609, USA. MBTI Basics [online]. [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/home.htm?bhcp=1  

The trial of Adolf Eichmann. In: Youtube.com [online]. San Franciso, United States: 

EichmannTrialEN, 2011, 09.03.2011 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=aVOXYMUW4qo&list=PLoEkNPm--

paZiqfz4XKdLfKwz9Eq5YqG-  

https://www.telegraph.co.uk/technology/news/11342200/Top-scientists-call-for-caution-over-artificial-intelligence.html
https://www.telegraph.co.uk/technology/news/11342200/Top-scientists-call-for-caution-over-artificial-intelligence.html
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-v-obiter-dictu-vyresit-ustavni-otazku-aneb-proc-neni-trestani-provozovatele-motoroveho-vozidla-za-to-ze-neprozradil-kdo-vozidlem-spachal-prestupek-protiustavni-103771.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-v-obiter-dictu-vyresit-ustavni-otazku-aneb-proc-neni-trestani-provozovatele-motoroveho-vozidla-za-to-ze-neprozradil-kdo-vozidlem-spachal-prestupek-protiustavni-103771.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-v-obiter-dictu-vyresit-ustavni-otazku-aneb-proc-neni-trestani-provozovatele-motoroveho-vozidla-za-to-ze-neprozradil-kdo-vozidlem-spachal-prestupek-protiustavni-103771.html
https://medium.com/swlh/behavioural-cloning-end-to-end-learning-for-self-driving-cars-50b959708e59
https://medium.com/swlh/behavioural-cloning-end-to-end-learning-for-self-driving-cars-50b959708e59
https://en.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot)
https://www.economist.com/technology-quarterly/2017-06-08/civilian-drones
https://www.economist.com/technology-quarterly/2017-06-08/civilian-drones
https://www.youtube.com/watch?v=DkVOIJAaWO0
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/home.htm?bhcp=1
https://www.youtube.com/watch?v=aVOXYMUW4qo&list=PLoEkNPm--paZiqfz4XKdLfKwz9Eq5YqG-
https://www.youtube.com/watch?v=aVOXYMUW4qo&list=PLoEkNPm--paZiqfz4XKdLfKwz9Eq5YqG-


31 

 

TURNER, Christian, Joe MILLER a Ryan CALO. Sense-Think-Act [online]. 15.10.2014. 

2014 [cit. 2020-04-12]. Dostupné z: https://oralargument.org/41?t=0  

Uživatelský manuál iRobot Romba 900 - česká verze [online]. Praha, Česká republika: 

iRobot Corporation, 2015 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://www.roboticky-

vysavac.cz/downloads/manual-irobot-roomba-900-cs.pdf  

WASSER, Leah A. The Basics of LiDAR - Light Detection and Ranging - Remote Sensing 

[online]. [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.neonscience.org/lidar-basics  

WEST, Stephen. Episode 136 – Hannah Arendt – The Banality of Evil. In: 

Http://philosophizethis.org/ [online]. Seattle: Philosophize this Podcast, 2019, 02.10.2019 

[cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://philosophizethis.org/?powerpress_pinw=2226-

podcast  

WEST, Stephen. Episode 88 – Sartre and Camus pt. 3 [online]. Seattle, USA: Philosphize 

this Podcast, 2016, 23.09.2016 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

http://philosophizethis.org/episode-088-sartre-and-camus-pt-3/  

What is GNSS? [online]. 2017 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 

https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss  

WOODFORD, Chris. Roomba® robot vacuum cleaners [online]. 07.04.2020 [cit. 2020-

04-19]. Dostupné z: https://www.explainthatstuff.com/how-roomba-works.html  

Za vozidlo odpovídá provozovatel, byť ho řídí kdokoli, potvrdil Ústavní soud [online]. 

Praha, Česká republika: Borgis, 2018 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-vozidlo-odpovida-provozovatel-byt-ho-ridi-

kdokoli-potvrdil-ustavni-soud-40265230  

"What is my purpose?" Rick and Morty quote S01E09 Butter Robot. In: Youtube.com 

[online]. San Franciso, United States: Alphabet [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=sa9MpLXuLs0  

3901: 2019 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY: DODÁNÍ ZBOŽÍ: Podle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019, čj. 9 Afs 137/2016-176. In: Sbírka 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [online]. Brno, Česká republika, 2019, 31.08.2019 

[cit. 2020-02-14]. Dostupné z: https://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-pridane-hodnoty-dodani-

zbozi.p3894.html  

3. Seznam použitých právních předpisů 

Listina základních práv a svobod. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

https://oralargument.org/41?t=0
https://www.roboticky-vysavac.cz/downloads/manual-irobot-roomba-900-cs.pdf
https://www.roboticky-vysavac.cz/downloads/manual-irobot-roomba-900-cs.pdf
https://www.neonscience.org/lidar-basics
http://philosophizethis.org/?powerpress_pinw=2226-podcast
http://philosophizethis.org/?powerpress_pinw=2226-podcast
http://philosophizethis.org/episode-088-sartre-and-camus-pt-3/
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss
https://www.explainthatstuff.com/how-roomba-works.html
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-vozidlo-odpovida-provozovatel-byt-ho-ridi-kdokoli-potvrdil-ustavni-soud-40265230
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-vozidlo-odpovida-provozovatel-byt-ho-ridi-kdokoli-potvrdil-ustavni-soud-40265230
https://www.youtube.com/watch?v=sa9MpLXuLs0
https://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-pridane-hodnoty-dodani-zbozi.p3894.html
https://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-pridane-hodnoty-dodani-zbozi.p3894.html


32 

 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. V českém právním řádu 

promulgována ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 

Nařízení Rady (ES) č. 593/2008 pro právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy. 

Nařízení Rady (ES) č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 

(Řím II).  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení 

Rady (EHS) č. 3922/91. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24.05.2019  ze dne 24. května 2019. 

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o 

bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí 

Prováděcí akt je doplněn aktem v přenesené pravomoci, který stanovuje technické 

požadavky na bezpilotní systémy. Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 



33 

 

2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích 

bezpilotních systémů ze třetích zemí 

 

4. Seznam použité judikatury 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 17.12.1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, N 163/9 SbNU 399, 

kdy byl tento nález publikován i pod č. 30/1998 Sb. A N 163/9 SbNU 399. dostupný 

prostřednictvím veřejné datové sítě na www.nalus.cz, dále dostupný i v systému ASPI od 

Wolters Kluwer, a to pod [ASPI ID: JUD31529CZ]. 

Nález Ústavního soudu - pléna ze dne 16. 5.2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16 – 1, dostupný 

prostřednictvím veřejné datové sítě na www.nalus.cz, dále dostupný i v systému ASPI od 

Wolters Kluwer, a to pod [ASPI ID: JUD374833CZ]. 

Nález Ústavního soudu - senátu ze dne 17.12.2002, sp. zn. II. ÚS 39/02, dostupné i 

v systému ASPI od Wolters Kluwer. [ASPI ID: JUD32701CZ].  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2019, čj. 1 As 318/2018-41 

Rozsudky Soudního dvora ze dne 8. 2. 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe 

(C-320/88), ze dne 6. 2. 2003, Auto Lease Holland  (C-185/01), ze dne 21. 4. 2005, HE  (C-

25/03), ze dne 14. 7. 2005, British American Tobacco International Ltd a Newman 

Shipping & Agency Company (C-435/03), ze dne 6. 4. 2006, Emag Handel Eder OHG (C-

245/04), ze dne 16. 12. 2010, Euro Tyre Holding BV (C-430/09), ze dne 27. 9. 2012, VSTR 

(C-587/10), ze dne 21. 2. 2018, Kreuzmayr (C-628/16), ze dne 20. 6. 2018, Enteco 

Baltic (C-108/17), ze dne 19. 12. 2018, AREX CZ (C-414/17). 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 07.11.2012 sp. zn. 7 Tdo 1274/2012 publikováno 

na 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ADBDA415A59D103DC1

257ADB004964E2?openDocument&Highlight=0 dostupné rovněž i v systému ASPI od 

Wolters Kluwer pod [ASPI ID: JUD227075CZ]. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Rozprava s JUDr. Samuelem Králem dne 13.03.2020. 

Všechny epizody podcastu „Philosophise this“ od Stephena Westa. Dostupné na Spotify. 

 

Mgr. Vojtěch Říha, Příbram, Česká republika 2020 

e-mail: riha.vojtech@gmail.com  

http://www.nalus.cz/
http://www.nalus.cz/
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ADBDA415A59D103DC1257ADB004964E2?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ADBDA415A59D103DC1257ADB004964E2?openDocument&Highlight=0
mailto:riha.vojtech@gmail.com

