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• Umělá inteligence:

„věda a technika výroby inteligentních strojů, zejména 

inteligentních počítačových programů.“
John McCarthy. What is Artificial Intelligence? Stanford University [online]. 12. listopadu 2007. 

Dostupné z: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/>

• Definice AI v EU dokumentech:

• „Systémy, které vykazují inteligentní chování tím, 

že analyzují svého prostředí a jednají – s jistou 

mírou autonomie – tak, aby dosáhly určitých 

specifických cílů.“

Umělá inteligence



Zdroj: amazon.com, business.com, androidheadlines.com, mentalfloss.com, expertsystem.com

Nejběžnější využití AI



Technické vlastnosti 

inteligentních systémů

Vlastnosti AI významné pro etiku a právo:

● Fungování bez lidské intervence

● Autonomie (míra svobody v rozhodování)

● Dynamičnost fungování – vývoj v čase

● U strojového učení závislost na datech

● Nemožnost vysvětlit fungování inteligentního autonomního systému u 

některých systémů (netransparentnost)

● Tendence nezpochybňovat fungování systému

● Nemožnost dosažení 100 % úspěšnosti 

● Neunavitelnost – zpracovávání obrovského množství údajů, 

„optimalizace“ chování miliónů lidí

● Pronikání AI do sociální sféry – antropomorfizace 



Zdroj: dazeddigital.com, vlastní archiv

První robot občan – Sophia 



Zdroj: india.com

Shibuya Mirai

První AI s trvalým pobytem



Zdroj: pinterest.com

Hiroshi Ishiguro



Zdroj: dailymail.com, techwireasia.com, vlastní archiv 

Roboti mezi námi



Zdroj: nbcnews.com

Začínáme je mít rádi…



Zdroj: theguardian.com

… a někdo už se zamiloval.



Zdroj: thesun.co.uk

Manželství lze konzumovat.



• „Dobrá“ versus „špatná“ umělá inteligence (problém zakotvení 
hodnot umělé inteligenci, etické rozhodování při 
nevyhnutelném způsobení újmy)

• Problém zakotvení předsudků (od vývojáře, z dat)
• Klasifikace lidí (statistika versus individualita, zamykání 

člověka do určité kategorie, podpora stereotypů)
• Vliv na lidské chování (Human-robot interaction)
• „Hloupost“ umělé inteligence versus „singularita“ (dosažení 

stejné/vyšší úrovně inteligence než má člověk)
• Práva robotů
• Nezaměstnanost: změna vzdělávacího systému
• Nerovnost: problém přerozdělování bohatství (zdanění, 

základní příjem?)

Etické problémy



Iniciativa EU v oblasti AI

● Sdělení Umělá inteligence pro Evropu – Artificial Intelligence for

Europe (25. dubna 2018)

● Pracovní dokument – Liability for emerging digital technologies

(25. dubna 2018)

● Sdělení Completing a trusted Digital Single Market for all (15. 

května 2018)

● Koordinovaný plán na umělou inteligenci (COM(2018) 795 final) 

(7. prosince 2018)

● DRAFT Ethics Guidelines for Trustworthy AI: Working Document

for stakeholder’s consultation (18. prosince 2018)

● Ethics Guidelines for Trustworthy AI (8. dubna 2019)

● High-Level Expert Group on Artificial Intelligence

● Expert Group on New Technologies and Liability



Iniciativa ČR v oblasti AI

● Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice: 

Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a 

jejích aplikací v České republice (10. prosince 2018) – dostupné na 

www.vlada.cz včetně Souhrnné zprávy

● Národní strategie na umělou inteligenci

● Snaha vytvořit v ČR evropské centrum excelence na umělou 

inteligenci

● Aktivity na mezinárodní úrovni:
● Návrh ČR na zařazení tématu umělé inteligence na pracovní program 

UNIDROIT a UNCITRAL

http://www.vlada.cz/


České právo a AI 

– témata výzkumné zprávy

● Etické problémy spojené s AI 

● Obecné právní otázky
● Status a právní povaha AI

● Odpovědnost za AI

● Ochrana soukromí, elektronické komunikace a neosobní data

● Kybernetická bezpečnost

● Ochrana duševního vlastnictví

● Další: informovanost o jednání s AI, výkon práv pomocí AI

● Specifické právní otázky
● Zdravotnictví

● Žurnalistika a online obsah

● Finančnictví a bankovní sektor

● Hospodářská soutěž

● Sociální zabezpečení

● Výzkum a vývoj

● Autonomní mobilita



České právo a AI 

– SWOT analýza



Vybrané právní problémy 

a umělá inteligence



Odpovědnost a umělá inteligence

Zdroj: bitnik.org, 

motherboard.vice.org



Odpovědnost a umělá inteligence

● Preventivní povinnost (technické standardy)

● Smluvní odpovědnost 
● Service Level Agreement – vymezení 

funkcionalit, definice garantované úrovně 

služeb, definice vad

● Odpovědnost za škodu
● Subjektivní odpovědnost – povinnost 

prokázat zavinění, nemožnost technicky 

zjistit příčinu vedoucí ke způsobení škody

● Objektivní odpovědnost – bez prokázání 

zavinění, zvyšování nákladů povinné osobě

● Komplikované řešení (revize pojmu 

výrobek, návrhy povinného pojištění, status 

elektronické osoby)



Pojištění

● Otázka povinného a dobrovolného pojištění 

● Povinné pojištění
● Pojištění odpovědnosti

● Dobrovolné (smluvní) pojištění
● Pojištění odpovědnosti (angl. third-party insurance)

● Pojištění sebe sama (angl. first-party insurance)

● Pojištění kybernetických rizik

● Možné komplikace
● Negativní vliv na standard péče

● Přenesení veškerého rizika na pojišťovnu

● Problém s velkým počtem zúčastněných stran

● Kolize dvou technologií s různým režimem pojištění

● Prošetřování nehod

● Současné povinné pojištění nemusí pokrývat autonomní režim

● Smluvní pojištění nemusí existovat nebo může být příliš drahé



Zdroj: cdr.cz

Ochrana soukromí



• Kdo je autorem díla vytvořeného 
umělou inteligencí?

• Může mít stroj vlastní tvořivost?

• Je nutná kreativita a 
sebeuvědomění?

• Je nutná přirozená inteligence?

Zdroj: theartsplus.com

Ochrana duševního vlastnictví



Zdroj: smh.com.au

Elektronická osoba
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