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Ovplyvňovanie pracovných možností umelou inteligenciou 

Adam Pacalaj 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

ABSTRAKT: 

Hlavnou témou tejto práce je poukázanie na modernizáciu a čoraz častejšie využívanie umelej inteligencie v priemysle, a 
ďalších rôznych odvetviach spoločnosti. Toto využívanie často vedie k znižovaniu počtov pracovných miest, čo môže mať za 
následok, že veľa ľudí po čase príde o svoje pracovné miesta, a práve už spomínaná ľudská pracovná sila bude nahradená 
robotmi. Cieľom je poskytnúť základné informácie o využívaní umelej inteligencie. Umelá inteligencia sa začína objavovať 
v autách, medicíne a v mnohých nových, ale aj starších výdobytkoch dvadsiateho-prvého storočia. Práca je rozdelená na 7 
kapitol, ktoré popisujú ako modernizácia a pokroky vo vede ovplyvňujú spoločnosť. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

Umelá inteligencia, práca, automobilová doprava, človek, robotika  

ABSTRACT: 

The main topic of this article is to point out modernization of industry and using artificial intelligence in this process. When 
artificial intelligence is used, it could lead to massive unemployment. The aim of this article is to give you some basic 
informations about artificial intelligence and where we can find it. Article is split into 7 sections. Each of this sections are 
describing progress in our society. 

KEY WORDS:  

artificial intelligence, work, human, automobile transport  ,robotics  

 

1. ÚVOD 

Veda je strategický faktor rozvoja modernej spoločnosti. Každá krajina vyspelého sveta dosahuje stupeň svojho 
rozvoja vďaka vedeckému výskumu a jeho podpore. Spoločenský význam a hospodársky efekt investícií do vedeckého 
skúmania sa prejavuje v medzinárodnej konkurencieschopnosti štátu, aj v životnej a kultúrnej úrovni obyvateľov. Poslanie 
vedy ma vplyv na tvorbu jedinečného a nenahraditeľného intelektuálneho bohatstva krajiny. Vedecký výskum ako intelektuálna 
činnosť rozširujúca poznanie prírodných, sociálnych, ekonomických a kultúrnych podmienok bytia, podmieňujúca vývoj 
pokročilých technológií a inovácií, predstavuje významný nástroj rozvojových politík vyspelých štátov sveta. Výskum a vývoj 
je definovaný ako významný nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Európska únia definuje ako jeden z 
hlavných cieľov posilňovať svoju vedeckú a technologickú základňu prostredníctvom vytvorenia Európskeho výskumného 
priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú výskumníci, vedecké poznatky a technológie. Je preto potrebné poukázať, kam výskum 
napredoval a kde sa môžeme posunúť v blízkej budúcnosti.  

 

2. TURINGOV TEST 

Podľa Alana Turinga je počítač umelou inteligenciou vtedy, ak dokáže napodobňovať ľudské správanie za určitých 
podmienok. Ten v roku 1951 navrhol prvý test, ktorý by mohol vyriešiť otázku strojovej inteligencie. Test sa volal The Imitation 
Game (Imitačná hra). Prvá verzia hry, či testu v skutočnosti nezahrňovala vôbec umelú inteligenciu. Test sa mal skladať z 3 
izieb, ktoré boli prepojené vďaka počítačovým obrazovkám a klávesnicou v každej z nich. V jednej izbe sedel muž, v ďalšej 
žena a v tretej izbe sedel človek, ktorý vystupoval ako rozhodca. Úlohou rozhodcu bolo určiť, ktorý z komunikujúcich je muž, 
úlohou ženy bolo zmiasť rozhodcu, aby ju neodhalil a úlohou muža bolo pomôcť rozhodcovi uhádnuť ženu. Táto prvá verzia 
testu však nemala nič spoločné s umelou inteligenciou. A preto Turing prepracoval test a muža so ženou vymenil za počítač 
v jednej miestnosti a človeka v druhej miestnosti. Úlohou rozhodcu bolo teda v tomto teste uhádnuť, ktorý z komunikujúcich 
je človek, a ktorý počítač. Rozhodca kládol otázky a počítač a človek na tieto otázky museli odpovedať. Tak isto ako v prvom 
teste mali respondenti za úlohu zmiasť rozhodcu, avšak teraz bol jeden zo subjektov počítač. Test sa niekoľkokrát opakoval, 
a ak  rozhodca aspoň vo viac ako polovičke testovacích kôl nebol schopný určiť, ktorý z respondentov je počítač a ktorý človek, 
bolo možné hovoriť o prvej úspešnej počítačovej simulácii ľudskej bytosti a jej inteligencie. 

 
3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP  

Je vaša práca v bezpečí alebo vám v nej onedlho ukáže nejaký automatický mechanizmus dvere? Kedy a ktoré práce 
zaniknú? Je takéto nahradzovanie ľudí strojmi len nevyhnutná transformácia alebo ide o niečo viac, čo úplne pretvorí svet? 
Práce vznikajú a zanikajú. Ide o nevyhnutný dôsledok technologického vývoja. Činnosti, ktoré sa zdali v minulosti prakticky 
neodmysliteľné, zmizli v dejinách a už nikdy sa znovu neobjavili. Už nikdy po uliciach nebude večer chodiť človek, ktorý 
zapaľuje poulične olejové či plynové lampy, a už nikdy telekomunikačné spoločnosti nebudú využívať ľudské spojovateľky, 
ktoré prepájajú hovory zapichovaním jednotlivých káblov do správnych konektorov. V oboch prípadoch sa daná činnosť 
zmenila nielen technologicky, ale zároveň aj narástla do nepredstaviteľných rozmerov, pri ktorých už nemožno danú činnosť 
vykonávať ručne. V dnešnej dobe sa nevytrácajú len konkrétne pracovné pozície, ale aj celé odvetvia. Napríklad kone boli 
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kedysi kľúčovým prvkom v preprave osôb a tovaru a takisto aj v poľnohospodárstve a armáde. Na to nadväzoval obrovský 
biznis s ich chovom, ustajnením, podkovaním, výrobou sediel a mnoho ďalšieho. Príchodom áut sa tieto práce prakticky 
kompletne vytratili (s malou výnimkou rekreačného a športového jazdectva). Medzi ďalšie a dnes už takmer zabudnuté 
odvetvia patril napríklad aj obchod s ľadom, existujúci pred nástupom mraziacej techniky v 19. storočí. Ľad sa rezal v 
severských krajinách a distribuoval vo veľkom loďami a vlakmi po celej Európe, USA a iných častiach sveta. Vďaka tomu 
mohli rozkvitnúť trhy s čerstvou zeleninou a ovocím a morskými rybami vo vnútrozemí a takisto sa na trhu mohli objaviť nové 
druhy jedál a nápojov. S nástupom chladiacej a mraziacej techniky sa celý priemysel ťažby a distribúcie ľadu zrútil a spolu s 
nim aj státisíce jeho pracovných miest. Nastúp automatických fabrík, pokročilých výrobných strojov, robotických skladísk či 
autonómnej distribúcie prináša očividne ďalšiu takúto veľkú zmenu. V súvislosti s pokročilou robotikou a systémami umelej 
inteligencie však bude mať odlišný priebeh a dôsledky, ktoré v histórii nemajú obdoby. 
 

4. PRIEMYSEL  

Robotika sa dnes rozširuje do prevažnej časti výrobnej sféry. Jej zavedenie sa stáva nielen žiadúcim, ale aj 
ekonomicky nevyhnutným. V takomto prípade je veľmi pravdepodobne, že dôjde k masívnemu úbytku pracovných miest 
v najbližších desiatich rokoch. Pokles bude v desiatkach percent a vo svojom neskoršom finále môže prekročiť hranicu 90%. 
Z uvedeného vyplýva prerod vo výrobe, kde sa kladie veľký doraz na automatizáciu a optimalizáciu výrobného procesu. 
Povedzme, že v minulosti fabrika zamestnávala 650 ľudí, pričom po robotizácii ich počet klesol na menej ako desatinu (60). 
Výmena zvýšila produkciu trojnásobne a počet nepodarkov klesol z 25% na 5%, takže pre prevádzkovateľov šlo o veľmi 
výhodný ekonomicky krok. Takto budú v budúcnosti postupovať všetci podnikatelia, ktorí sa budú chcieť udržať na trhu, keďže 
takýto postup nie je len výhodnejší, ale takýmto spôsobom dokážu vyprodukovať viacej produktov za menší čas.  

 

5. AUTOMOBILOVÁ PREPRAVA  

Dnes ešte nikto s určitosťou nevie, kedy budú úplne autonómne autá schopne plnohodnotnej prevádzky. Čiastočne 
samo jazdne mechanizmy, ako napríklad prevzatie riadenia na diaľnici, zápchach či asistent parkovania, sa často vyskytujú 
aj na dnešnom trhu. Práve takéto autá sú často uprednostňované pred ich predchodcami, keďže predstavujú jedinečný pokrok 
nielen v pohodlí ale aj v samotnom vedení motorového vozidla. Úplne autonómne vozidlo, schopne prejsť premávkou z bodu 
A do bodu B za každého počasia, bude pri dostupnej cene likvidátorom šoférskych zamestnaní. Ako prví sú na rade taxikári, 
pretože pravé v tejto oblasti Google a takisto aj iné spoločnosti plánujú svoje vozidla uviesť do počiatočnej prevádzky. Aj v tejto 
oblasti to sprostredkovatelia automobilovej dopravy ( už spomínané taxislužby ) , uprednostnia z dôvodu výhodnejšieho,  
a často menej nákladného podnikania.  

 

Obrázok č. 1 – autonómne auto od spoločnosti Google 

 

6. POKROK V MEDICÍNE 

V diskusii o nahradení pracovných pozícii pokročilou technológiou sa zvyčajne celá téma toči okolo menej 
kvalifikovaných pracovných pozícií, napríklad na úrovni robotníkov vo fabrike, ktorí zostavujú pri páse nejaký produkt alebo 
robia opakujúce sa jednoduché manuálne činnosti, ako je napríklad príprava jedla. Pokročilé systémy však nemieria len do 
týchto sfér a v skutočnosti zasiahnu prakticky úplne všetky odvetvia vrátane tých najnáročnejších. Typicky príklad náročného 
odboru je medicína. S postupným zväčšovaním našich znalosti sa stáva medicína čoraz komplikovanejšou a vyžaduje si stále 
viac špecialistov na úzke okruhy úloh. Každý rok sú publikované stovky tisíc odborných článkov z najrôznejších štúdii 
a experimentov, a nie je v schopnostiach žiadneho človeka kompletne ich prečítať, zapamätať a získane poznatky použiť v 
praxi. Pokročilé systémy umelej inteligencie to však dokážu. V týchto úlohách sa dnes používa napríklad systém Watson od 
spoločnosti IBM, ktorý je nasadený v niekoľkých nemocniciach v rámci USA, Kanady a to predovšetkým na onkologických 
oddeleniach. Systém neprestajne analyzuje všetky publikované odborné štúdie z 290 rôznych odborných žurnálov a dáva ich 
do súvislosti s veľkým počtom nameraných a zadaných údajov o jednotlivých pacientoch. V prípade korelácie môže lekára 
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upozorniť na metódy liečby, ktoré boli doposiaľ u podobných pacientov najúčinnejšie, a takisto môže rýchlo ukázať relevantné 
štúdie, ktoré doktor preštuduje a urobí tak oveľa lepšie rozhodnutie, ako keby sa spoliehal len na vlastnú pamäť. Úlohou 
takýchto systémov nie je dnes lekára nahradiť, ale stať sa jeho pomocníkom. Spoločne s tým sa pokrok odohráva aj 
v pokročilých robotických nástrojoch na vykonávanie rôznych typov chirurgických zásahov. Napríklad robotické ramená da 
Vinci od spoločnosti Intuitive Surgical sa už používajú na viac ako 700 000 operáciách ročne. Tak ako v ostatných odboroch, 
ani tu nikdy nenastane situácia, že jeden deň robia všetko ľudia a nasledujúci deň už stroje. Stály pokrok v kognitívnych 
systémoch a robotických ramenách však ešte počas života aktuálnej generácie ľudí spôsobí, že operáciu, na ktorú je dnes 
potrebných napríklad šesť osôb, vykonajú už len dve. Vďaka týmto systémom bude takisto možné napríklad to, aby jeden 
lekár vykonal podobný počet zásahov, ako dnes vykonajú dvaja či traja, pretože veľkú časť práce bude môcť prevziať 
automatický systém pod jeho dohľadom, ktorý to urobí rýchlejšie a s presnosťou, ktorá je za hranicou ľudských motorických 
schopnosti. Výsledkom je taktiež pokles zamestnanosti o niekoľko percent, pretože podobný počet úloh, ako sa vykonáva 
dnes, pripadne ešte viac, zvládne už menší počet ľudského personálu. Nie je ťažké poukázať na príklady prác, ktoré 
nebudú nahradené automatickým systémom ešte veľmi dlhý čas, pričom nejde len o intelektuálne, ale aj fyzické 
činnosti. 

 

Obrázok č.2 - Systém Da Vinci Si (Zľava doprava: riadiaca konzola, operačná konzola ) 

 

7. HUDBA 

Ľudskú prácu nezachránia ani kreatívne činnosti. Kompozícia hudby či písanie prózy nie je žiadna mágia, ale výtvor 
biologického stroja v podobe mozgu a nie je dôvod si myslieť, že by šlo o hranicu umelej inteligencie. Nie je novinka, že umelá 
inteligencia dokáže tvoriť melódie a to úspešne viac alebo menej zhruba 30 rokov. 

 

8. UMELÁ INTELIGENCIA AKO TAKÁ 

Pravda je taká, že žiadna pracovná pozícia, nech už je akákoľvek, nie je zo svojho princípu nenahraditeľná. Je to z 
dôvodu, že ľudské intelektuálne a fyzické schopnosti nie sú žiadnou špeciálnou hranicou a možno ich prekonať, a pokrok v 
robotike a umelej inteligencii bude pokračovať, tento záver je nevyhnutný. Vývojári a vedecké špičky v odbore umelej 
inteligencie dnes dávajú 50% šancu tomu, že pokročilú umelú inteligenciu na úrovni človeka sa podarí vyvinúť do 
roku 2040, a až  90% šancu, že sa tak stane do roku 2075. Súčasne systémy sú budovane tak, aby autonómne hľadali 
cestu k čo najlepšiemu riešeniu zadaných problémov. Výsledok je taký, že rýchlo dokážu nájsť účinne riešenia, ktoré sa ešte 
nikomu nepodarilo naprogramovať od základu. Čim lepší a vyvinutejší bude systém umelej inteligencie, tým lepšie to bude 
zvládať. Vo výsledku sa tak spustí séria rekurzívnych zlepšení, pričom rast inteligencie môže byť takmer nezastaviteľný. 
Pomyslite potom na akúkoľvek prácu a uvedomte si, čo pojem umelá inteligencia znamená. Martin Spano vo svojej knihe 
uvádza: ,, , je to inteligencia demonštrovaná strojmi, na rozdiel od tej, ktorú prejavuje človek. Je to oblasť štúdia v 
počítačovej vede, ktorá sa snaží reprodukovať to, čo robí ľudský mozog. To znamená vnímať zmyslami svet, rozumieť 
a reagovať na reč, učiť sa, plánovať a riešiť problémy. 1“ V rámci svojej definície hovorí o tom, že takýto systém zvládne 
akúkoľvek intelektuálnu úlohu a vykoná ju lepšie ako človek. Počet úloh, kde to platí, pritom stále stúpa a predstava toho, že 
jedného dňa bude tento stav platiť v úplne všetkých úlohách, si nevyžaduje zvlášť veľkú fantáziu. 

 

 
1 Martin Spano, Umelá inteligencia v orechovej škrupinke, Preložené z anglického originálu The Artificial Intelligence in a 
Nutshell: A brief introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning, and Robots, 
2019 , 17 s., ISBN 978-80-570-0680-0 
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9. ZÁVER 
 
Cieľom  práce bolo uvedenie do problematiky umelej inteligencie. Treba zhodnotiť, že pomalé pretvorenie výrobného procesu 
môže v budúcnosti vytvoriť problémy s hľadaním práce. V tejto súvislosti je dôležité, aby na tieto nové trendy a z nich 
vyplývajúcu problematiku reagoval aj právny poriadok, tak aby boli využité v prospech pracujúceho človeka a nie proti nemu. 
V tejto súvislosti by som si dovolil upriamiť pozornosť na Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 16. 2. 2017 obsahujúce 
odporúčania pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL), v ktorom Európsky parlament vo 
svojom uznesení obsahujúcim odporúčania Komisii o občianskoprávnych pravidlách pre robotiku apeluje, aby sa rozvoj 
robotických technológií zameral na to, aby dopĺňal, a nie nahrádzal schopnosti človeka. 

Avšak na druhú stranu treba dať do popredia fakt, že modernizácia a zavádzanie umelej inteligencie do bežného 
života nesmierne uľahčuje život a dáva ľudom viacej času, ktorý môžu stráviť aj inak, ako pri výkone monotónnych činností. 

Z tohto pohľadu je dôležité, aby bola zachovaná rovnováha medzi uľahčovaním ľudskej práce v oblastiach, ktoré je 
možno vykonávať robotickými činnosťami a pracovnými činnosťami, v ktorých je možná plná realizácia pracovných schopnosti 
človeka. 

Robotika, umelá inteligencia a rôzne autonómne mechanizmy sú kľúčové technológie na nadchádzajúce 
desaťročia.  Správne odhadnúť, ako sa tieto odbory posunu v najbližších rokoch, a aká úloha pritom pripadne vede je neľahké, 
v každom prípade by mal právny poriadok a právna veda na tieto trendy reagovať v tom smere, aby bola umelá inteligencia 
v pracovnom procese využívaná v prospech pracujúceho človeka a aby nebola prostriedkom rapídneho zvyšovania 
nezamestnanosti s negatívnymi dôsledkami, ktoré s ňou súvisia. 
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Abstrakt 

V nasledujúcej práci som sa zameral na niečo, čo je v dnešnom, ďaleko viac dostupnejšom, svete cestovania 
nepochybne veľmi dôležité a to je Roaming. Mojou snahou bude vysvetliť a taktiež priblížiť fungovanie tohto systému, ktorý 
patrí medzi neodmysliteľné súčasti života turistov v zahraničí. Hovorí sa tu o fungovaní roamingu v minulosti ale taktiež 
v súčasnosti. Nesmieme zabúdať na to, že mimo Európskej únie majú štáty a štátne spoločenstvá taktiež svoje vlastné cenové 
požiadavky a pravidlá, ktoré sú taktiež vystihnuté v tomto nie dlhom článku. Vrátane cien a pravidiel som sa venoval aj 
reformám a ústupkom zavedeným naprieč históriou mobilného roamingu.  
Abstract 

In my next work, I focused on something that is undoubtedly very important in today's much more accessible world 
of travel, and that is Roaming. My aim will be to explain the notion ,,roaming“ and also explain the functioning of this system, 
which is an essential part of the lives of tourists abroad. There is talk of roaming in the past but also now. We must not forget 
that outside the European Union, states and public communities also have their own pricing requirements and rules, which 
are also reflected in this not long article. Including prices and rules, I also looked at the reforms and concessions introduced 
across mobile roaming history.  
 
Kľúčové slová: Roaming, operátor, tarifa, poplatok, textová správa, telefónny hovor, internetové dáta, limitácia, signál, 
účtovať, mobilný telefón, prihlásenie, zaregistrovanie, služby, paušál, Európska únia, Európska komisia, SMS,MMS 
Keywords: Roaming, operator, tariff, charge, text message, phone call, internet data, limit, signal, mobile phone, login, 
registration, services, flat rate, European Union, European Commission, SMS, MMS 
 
ÚVOD 

Tému ,,Roaming´´ som si vybral z dôvodu, že mnoho ľudí v súčasnosti, minulosti ale určite aj v budúcnosti nevie čo 

spomínaný pojem znamená a chcel by som ho v tejto práci stručne opísať a vysvetliť. Takmer každý vo vyspelejších štátoch, 

už toto slovo počul ale málo kto v skutočnosti vie, na akom princípe tento systém funguje. Ďalej uvedené vety dávajú odpoveď 

na otázku ČO je roaming a AKO roaming funguje. Text, je rozčlenený do kapitol a kapitoly do podkapitol vrátane dvoch 

tabuliek. Každá kapitola sa venuje niečomu inému.   

POJEM 

Operátor využíva službu, ktorá klientovi sprostredkuje telekomunikačné spojenie v krajine, v ktorej nemá 
zaregistrované telekomunikačné služby operátora. Táto služba sa volá ROAMING. V praxi to znamená, že ak využívate 
mobilnú sieť a nachádzate sa mimo územia krajiny, v ktorej ju máte zaregistrovanú, mobilný telefón začne vyhľadávať 
najsilnejší prístupný signál ľubovoľného operátora, nachádzajúceho sa v danej lokalite a zaregistruje sa v sieti. Operátor, do 
ktorého siete sa mobilný telefón prihlási však musí mať uzatvorenú platnú roamingovú  zmluvu s operátorom poskytujúcim 
služby v domácej krajine. Roaming odovzdáva všetky informácie o službách danej osoby poskytovateľovi v danej krajine od 
operátora sídliaceho na domácom území a všetko mu v plnom rozsahu dodá. Do nezmenených služieb vybraného 
roamingového partnera taktiež patria SMS, MMS, GPRS. Za toto využitie však nie sú jednotné ceny a domáci operátor si 
neskôr vyúčtuje cenu za poskytnuté služby.  

ROAMINGOVÉ DOHODY  

Právne aspekty obchodného roamingu, dohodnuté medzi roamingovými partnermi o fakturácii získaných služieb sa 
zvyčajne stanovujú v takzvaných Roamingových dohodách. Asociácia GSM (Global System for Mobile Communications) vo 
všeobecnosti načrtáva obsah takýchto roamingových dohôd v štandardizovanej podobe pre svojich členov. Pokiaľ ide o právne 
aspekty autentifikácie, autorizácie a fakturácie hosťujúceho účastníka, dohody o roamingu môžu zvyčajne obsahovať 
minimálne bezpečnostné normy, ako napríklad postupy aktualizácie polohy alebo postupy finančného zabezpečenia a taktiež 
záruky. 

ROZDELENIE 

Roaming je rozdelený do dvoch skupín - „roaming založený na SIM“ a „roaming založený na užívateľskom mene 
alebo hesle“. Technický pojem roaming zahŕňa aj roaming medzi sieťami rôznych sieťových štandardov, napríklad WLAN 
(bezdrôtová lokálna sieť) alebo GSM.  

Porovnanie:  

• Na báze SIM (roaming): Predplatiteľ GSM prechádza po verejnej sieti WLAN prevádzkovanej: 

-GSM operátor  

-iný operátor, ktorý má zmluvu o roamingu so svojím operátorom GSM 

• Roaming na základe užívateľského mena/hesla: predplatiteľ GSM prechádza po verejnej sieti WLAN prevádzkovanej 
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-GSM operátor  

-iný operátor, ktorý má zmluvu o roamingu so svojím operátorom GSM 

TARIFY 

• Roamingové poplatky sa účtujú za minútu, počas ktorej prebieha vyžitie služieb, teda telefónne hovory. Taktiež za 
textové správy, za megabajty prečerpané dátovými službami. Zvyčajne sa určujú podľa cenového plánu 
poskytovateľa služieb. Niekoľko operátorov v Spojených štátoch a Indii tieto poplatky odstránilo vo svojich národných 
cenových plánoch. Všetci hlavní operátori teraz ponúkajú cenové plány, ktoré spotrebiteľom umožňujú nakupovať 
celoštátne minúty bez roamingu. Operátori však definujú „celoštátne“ rôznymi spôsobmi.  Niektorí operátori napríklad 
definujú „celoštátne“ ako kdekoľvek v USA, zatiaľ čo iní to definujú ako kdekoľvek v sieti dopravcu.   

•  Vo Veľkej Británii hlavní poskytovatelia sietí zvyčajne posielajú textové upozornenia, ktoré používateľom oznamujú, 
že im teraz budú účtované medzinárodné sadzby.  Poplatky za dátový roaming vo Veľkej Británii a v zahraničí sa 
líšia v závislosti od povahy dohody o službách. Sú to buď priebežné alebo mesačné zmluvy (kredit a paušál).  Niektorí 
operátori, vrátane spoločností T-Mobile a Virgin Mobile , nepovoľujú zákazníkom, ktorí cestujú, aby využívali 
medzinárodný roaming bez toho, aby si predplatili poskytovanie služieb mimo domovskej krajiny.    

•  Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle poskytovať roamingové služby návštevníkom krajiny, zverejňuje tarify, ktoré by 
sa účtovali v ich sieti najmenej šesťdesiat dní pred jeho zavedením. Tarify navštevovaného operátora môžu zahŕňať 
daň, zľavy atď. Pri hlasových hovoroch by boli založené na dĺžke danej komunikácie.  Pri dátových prenosoch môže 
byť spoplatňovanie založené na odoslanom a prijatom objeme údajov. Niektorí operátori tiež účtujú osobitný poplatok 
za nastavenie hovoru a taktiež za uskutočnenie hovoru. Tento poplatok sa nazýva neohlásený poplatok. 

POLOHA TELEFÓNU 

Aktualizácia polohy je mechanizmus, ktorý sa používa na určenie polohy v nečinnom stave (pripojený k sieti, ale bez 
aktívneho hovoru). 

• Keď je mobilné zariadenie zapnuté alebo je pripojené do novej siete, táto nová sieť vidí zariadenie a všimne si, že 
nie je zaregistrované v systéme. Následne na to sa pokúsi identifikovať jeho domácu sieť. Ak medzi týmito dvoma 
sieťami neexistuje roamingová dohoda, údržba služby nie je možná a nová sieť službu odmietne. 

• Nová sieť kontaktuje domácu sieť a požaduje servisné informácie (vrátane toho, či by mal mať mobilný telefón 
povolené pohybovať sa) o roamingovom zariadení pomocou čísla IMSI . 

• Ak je úspešná nová sieť, začne ukladať pre zariadenie dočasný záznam predplatiteľa. Podobne domáca sieť 
aktualizuje svoje informácie tak, aby naznačovala, že mobilný telefón je v novej sieti, takže všetky informácie 
odoslané do tohto zariadenia môžu byť správne presmerované. 

ROAMING MEDZI EURÓPSKYMI KRAJINAMI PRED REFORMOU 

• V Európskej únii nariadenie o poplatkoch za roaming vstúpilo do účinnosť 30. júna 2007, čo núti poskytovateľov 
služieb znižovať svoje poplatky za roaming v rámci 28-členného bloku. Neskôr zahrnula aj členské štáty 
EHP(Európsky hospodársky priestor). Nariadenie stanovilo cenový strop 0,39 EUR (0,49 EUR v roku 2007, 0,46 
EUR v roku 2008, 0,43 EUR v roku 2009) za minútu pre odchádzajúce hovory a 0,15 EUR (0,24 EUR v roku 2007, 
0,22 EUR v roku 2008, 0,19 EUR v roku 2009) za minútu pre prichádzajúce hovory a to bez dane. Keďže komisia 
zistila, že trhové podmienky neodôvodňujú zrušenie stropu roamingu v rámci EHP, komisia zákon nahradila v roku 
2012. Podľa nariadenia z roku 2012 vyprší platnosť maloobchodných obmedzovacích poplatkov v roku 2017 a 
veľkoobchodných obmedzovacích poplatkov sa má skončiť v 2022. V polovici roku 2009 bola do tohto nariadenia 
zahrnutá aj maximálna cena za SMS textovú správu 0,11 EUR (bez dane).  

• Všetci zákazníci roamingu musia dostať možnosť do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
zvoliť si dobrovoľne túto alebo akúkoľvek inú roamingovú tarifu a do dvoch mesiacov musia svojho domovského 
poskytovateľa informovať o svojom výbere. Požadovaná tarifa, sa musí aktivovať najneskôr do jedného mesiaca od 
prijatia žiadosti zákazníka domácim poskytovateľom. Zákazníkovi, ktorý si v tejto lehote dvoch mesiacov nezvolil, sa 
automaticky poskytne eurotarifa. 2  

• Európska komisia 11. júna 2013 hlasovala o ukončení poplatkov za mobilný roaming prvýkrát.   

• Po hlasovaní Európskej komisie 15. decembra 2016 by sa poplatky za roaming v Európskej únii mali zrušiť do júna 
2017. Zatiaľ čo sa Európska komisia  domnievala, že ukončenie poplatkov za roaming by pomohlo podnikaniu a 
obchodu, mobilní operátori mali pochybnosti o zmenách. 

•  Dňa 15. júna 2017 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2016/2286 prezývané „Roam like at Home“ a podpísané 
Európskym parlamentom a Komisiou v máji toho istého roku.  Zrušili sa všetky poplatky za roaming v rámci EÚ, 
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.  

 

 

 
2EUROPEAN SCRUTINY COMMITTEE, Mobile phone "roaming" costs: twenty-fourth report of session 2006-07, s.21, London: 
The Stationery Office Limited, 14.6. 2007 
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• Títo operátori zrušili poplatky za roaming pred 15. júnom 2017 

KRAJINA DÁTUM OPERÁTOR ČLÁNOK 

Írsko 2013 METEOR 
Užite si voľný 

roaming v Európe s 
meteor 

Veľká Británia 2014 3 
Tri roamingové hry 
„Feel at Home“ v 16 
cieľových lokalitách 

Tabuľka Č.1 

Roaming medzi ostatnými krajinami 

• Krajiny, ktoré nezdieľajú nadnárodný orgán, začali skúmať  poskytovanie medzinárodných roamingových služieb.  V 
apríli 2011 Singapur a Malajzia oznámili, že sa dohodli s operátormi na znížení hovorových a SMS sadzieb za 
roaming medzi svojimi dvoma krajinami.   

• V auguste 2012 Austrália a Nový Zéland uverejnili návrh, v ktorom navrhujú koordinované opatrenia v oblasti 
roamingových služieb. Následne potom prišla záverečná správa vo februári 2013, v ktorej sa odporúča, aby tieto dve 
oceánske krajiny pri riešení medzinárodného roamingu vybavili svoje telekomunikačno-regulačné orgány rozšírenou 
paletou regulačných prostriedkov nápravy.  Austrálski poslanci a novozélandskí poslanci následne oznámili, že 
zavedú právne predpisy na vykonávanie odporúčaní uvedených v záverečnej správe.   

Medzinárodný roaming 

• Tento typ roamingu sa týka schopnosti presunúť sa do siete zahraničného poskytovateľa služieb.  Preto je obzvlášť 
dôležitý pre medzinárodných turistov a ľudí cestujúcich za obchodom.  Všeobecne, medzinárodný roaming je 
najjednoduchšie zaviesť pomocou štandardu GSM (Globálny systém mobilných komunikácií), pretože ho používa 
viac ako 80% svetových mobilných operátorov.  Aj napriek tomu však môžu nastať problémy, pretože krajiny pridelili 
rôzne frekvenčné pásma na komunikáciu GSM. Na to, aby telefón pracoval v krajine s odlišným pridelením frekvencií, 
musí podporovať jednu alebo obe frekvencie tejto krajiny, a teda musí byť trojpásmové - alebo štvorpásmové .  Ak 
medzinárodný roaming umožní cestujúcemu zostať počas cesty v kontakte, môže to tiež spôsobiť značné náklady 
pre používateľov.  Používanie mobilných sietí mimo svojej pôvodnej krajiny môže v skutočnosti viesť k významnému 
vyúčtovaniu jeho pôvodného mobilného dátového operátora. 

Trvalý roaming 

• Tento typ sa vzťahuje na zákazníkov, ktorí nakupujú službu u operátora mobilného telefónu, ktorý má v úmysle 
natrvalo využívať roaming alebo je mimo siete.  Je to možné vďaka zvyšujúcej sa popularite a dostupnosti plánu 
služieb „bezplatného roamingu“, pri ktorom nie je žiadny rozdiel v nákladoch medzi zapnutím a vypnutím prihlásenia 
sa do  siete.  Výhody získania tejto služby od mobilného operátora, ktorý nie je miestnym používateľom, môžu zahŕňať 
lacnejšie sadzby,  funkcie a telefóny, ktoré nie sú k dispozícii u daného miestneho mobilného operátora.  

• Väčšina mobilných operátorov  bude vyžadovať, aby domáca alebo fakturačná adresa zákazníka bola v oblasti 
pokrytia. Toto je zvyčajne určené počítačovým odhadom, pretože nie je možné zaručiť 100% pokrytie.  Ak adresa 
potenciálneho zákazníka nespĺňa požiadavky tohto operátora, bude mu odmietnutá služba. V záujme trvalého 
roamingu môžu zákazníci používať online fakturáciu, relatívnu adresu alebo adresu priateľa, ktorá sa nachádza v 
požadovanej oblasti.  

 

• Väčšinu operátorov odrádza od trvalého roamingu a neposkytuje ho, pretože musí platiť sadzby za minútu 
operátorovi siete, na ktorej zákazník používa roaming. Je to preto, že nemôžu preniesť tieto dodatočné náklady na 
zákazníkov („bezplatný roaming“). 

 

Roaming v EU dnes 

Od 15.6.2017 sú poplatky za používanie mobilného telefónu mimo Slovenska ale v rámci Európskej únie minulosťou.  

• Ešte prednedávnom nie jeden Slovák pri vycestovaní do susednej alebo vzdialenejšej európskej krajiny odložil svoj 
mobilný telefón na bezpečné miesto a používal ho minimálne. Bolo to preto, že niekoľko málo hovorov alebo SMS, 
ale taktiež využitie internetových dát mohlo zvýšiť účet za telefón o desiatky eur. Dnes je to však už inak. Od 15. júna 
2017 všetci obyvatelia Európskej únie, ktorý sú v inom ako domovskom štáte, tak podľa  (EÚ) 2016/2286 už nebudú 
platiť poplatky navyše za prichádzajúci ani odchádzajúci hovor. Podobne to je aj pri priatí či odosielaní textovej správy 
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teda SMS. Nové pravidlo sa vzťahuje aj na využitie dátového pripojenia, avšak pri neobmedzených paušáloch bude 
obsah dostupných megabajtov limitovaný.  V prípade prekročenia voľných minút, SMS správ alebo MB dát, operátor 
si vyžiada cenu totožnú s cenou aká by bolo doma.  

• Únia obmedzila strop cien: 

Odchádzajúci hovor SMS 1GB dát 

3,2 cent 1 cent 7,7eur 

Tabuľka č.2 

• Pri prečerpaní balíčkov je operátor povinný to oznámiť zákazníkovi. Ak sa tak nestane, alebo budú poplatky vyššie, 
používatelia môžu službu reklamovať. 

• Pri paušáloch s neobmedzeným  balíkom dát , sa v roamingu určuje strop, po ktorého prekročení bude ďalšie 
využívanie spoplatnené. Operátor má za povinnosť zákazníkov informovať o objeme dát ktoré môžu v zahraničí 
bezplatne prečerpať.   

 

ZÁVER 

Roaming je vec respektíve systém, ktorý nám zlepšuje život vždy, keď vykročíme do sveta. Každý jeden z nás 

v súčasnosti využíva smartfóny alebo mobilné telefóny nie len na dennom poriadku ale povedal by som každú hodinu. 

Donedávna bolo používanie mobilných služieb obmedzenejšie ako je tomu dnes. Kapitolami, podkapitolami ale aj tabuľkam i 

som nechcel vysvetliť len podstatu a používanie roamingu, ale taktiež to, že Európska únia sa postarala o to, aby využívanie 

dát, hovorov či textových správ bolo na globálnej úrovni, ale hlavne na spríjemnenie a taktiež uľahčenie používania vecí, ktoré 

máme každý deň a vždy pri sebe a teda mobilných telefónov. Z článku vyplýva, že zlepšením podmienok a teda znížením 

respektíve ,,znormalizovaním“ poplatkov posúvajú telekomunikácie život obyčajného človeka k lepšiemu a pohodlnejšiemu. 

Tento text rovnako aj odkrýva, akým smerom sa uberá zmýšľanie krajín mimo EU v zmysle roamingovej politiky. Taktiež nie 

je jednoduché dohodnúť sa medzi operátormi, že v prípade straty signálu ,,preberie“ na nepatrnú dobu klienta konkurencia, 

ale podľa tohto článku sa to mnoho operátorom podarilo. Podľa môjho názoru môžeme v budúcnosti očakávať rovnaké ceny 

hovorov, SMS a dát  na celosvetovej úrovni. Verím, že vo vyššie uvedenej práci, sa mi podarilo zachytiť všetky body a dôležité 

fakty, týkajúce sa roamingu ako takého. 
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Zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním umelej inteligencie 

Jakub Kmeť 
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Abstract:  
          This article describes phenomenon the artificial intelligence in very simply and clear way. It compares and describes 
differences between artificial intelligence and normal computer and also try to bring you closer to the problematic of 
implementation AI to legal systems. Specifically, this article talks about AI and possibilities of liability connected to actions of 
AI.  
 
Abstrakt:   
          Tento článok porovnáva a popisuje rozdiele medzi umelou inteligenciou a normálnym počítačom, taktiež sa Vám bude 
snažiť priblížiť problematiku implementácie umelej inteligencie do právneho systému. Zameria sa predovšetkým na umelej 
inteligenciu a možnosti  zodpovednosti za jej konanie. 
 
 
Key words:  
          artificial intelligence, programmer, human, damage, liability , technology , robot, autonomy, software 
 
Kľúčové slová:  
          umelá inteligencia, programátor, človek, škoda, zodpovednosť, technológia, robot, autonómne, software 
 
 
1. Úvod 

S technologickým pokrokom sa ľudstvo stretáva stále s novými výzvami. Po tom ako v 50. a 60. rokoch minulého 
storočia nastal rozmach počítačov, prichádza postupne do popredia pojem umelá inteligencia. Prvý krát bol tento koncept 
spomenutý už v roku 1956. Pre mnohých vedcov, programátorov a nadšencov to bola vzrušujúca predstava, že rozmýšľanie 
a učenie, ktoré si vo všeobecnosti spájame hlavne s človekom a ostatnými živočíchmi, by mohlo byť za pomoci ľudských 
vedomostí a dôvtipu premietnuté do technológie. 

Do dnešného dňa sa táto technológia postupne zdokonaľovala a myslím si že môžem povedať, že je dnes komplexne 
zaužívaná v rôznych odvetviach. Aby som vyzdvihol jej pozitívny dopad nesmiem opomenúť oblasti ako produkcia v továrňach 
kde hlavne zefektívňuje výrobu, znižuje náklady a hlavne nahrádza ľudí v úkonoch ktoré ohrozujú ich zdravie. Na druhej strane 
čo keď budú roboty vybavené umelou inteligenciou nahrádzať ľudskú prácu v takej miere, že z ich dnešných pracovných miest 
vytlačia milióny zamestnancov?  

Umelá inteligencia sa stáva novým fenoménom, ktorý často býva nepochopený. Jej hlavnou diferenciou od klasických 
počítačov je to že zatiaľ čo počítačový algoritmus je vopred daný a človek – v tomto prípade  programátor mu určí rozsah - 
hranice, tak na druhej strane v rámci umelej inteligencie tu dané hranice neexistujú. Umelá inteligencia dokáže učiť samú seba 
na základe získaných a uchovávaných skúseností. Na základe tejto schopnosti, je na rozdiel od normálnych počítačov, ktoré 
v tých istých situáciách konajú rovnako, tak umelá inteligencia koná rozdielne na základe akcii ktoré už pred tým vykonala – 
učí sa. Čím viac ľudí ju používa tým viac sa zvyšuje riziko porušenia práva. Avšak ako toto porušenie definovať ak nastane, 
ako ho posudzovať. Rozširovanie umelej inteligencie má za následok potrebu vzniku právnych regulácií, ktoré by túto oblasť 
pokryli. S iniciatívou už začala aj Európska Komisia ktorá zahájila  projekt RoboLaw – ktorého hlavným cieľom bolo preskúmať 
možnosti akým spôsobom by sa bio-robotika, zahrňujúca aj umelú inteligenciu dala skĺbiť s právom EU a členských štátov. 
Cieľom bolo vytvoriť právny rámec v rámci ktorého by bolo možné dané technológie bezpečne vyvíjať a používať. Je zrejmé 
že regulácia len zo strany EU by nebola dostačujúca, umelá inteligencia potrebuje reguláciu na celosvetovej úrovni.     Zatiaľ 
čo používanie umelej inteligencie nemá špecifickú právnu reguláciu, musíme sa vysporiadať s otázkou zodpovednosti za 
škodu spôsobenou konaním umelej inteligencie. Zákon nám vo všeobecnosti udáva že škoda spôsobená nezákonným 
konaním má byť odškodnená. Náhrada škody má byť poskytnutá poškodenému tým kto škodu spôsobil alebo tým kto je 
zodpovedný za konanie toho kto danú škodu spôsobil. Lenže v tomto prípade kto bude zodpovedný?  Sama umelá inteligencia 
? Jej majiteľ ? Alebo snáď výrobca ? 

 

2. ČO JE UMELÁ INTELIGENCIA 
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          Umelá inteligencia nemá univerzálnu definíciu. Doteraz bol intelekt prisudzovaný ako jedinečná vlastnosť iba 
biologickým bytostiam, napríklad homo sapiens. Postupne sa tento názor začal meniť. Intelekt.- schopnosť myslieť, vedieť, 
rozmýšľať už nemožno pripisovať len biologickým bytostiam ale taktiež aj umelo vytvoreným. Definíciou umelej inteligencie, 
ktorú by sme mohli nájsť v článkoch viacerých autorov – umelou inteligenciou – je každá umelo vytvorená inteligencia, 
software ktorý simuluje ľudské rozmýšľanie prostredníctvom počítača alebo zariadenia napríklad – roboti, autonómne autá. 
Ako príklad uvediem jednu konkrétnu definíciu. Stuart J. Russell a Peter Norvig definovali umelú inteligenciu ako systém ktorý 
rozmýšľa, koná a zvažuje ako človek.3 Ich definíciu si môžete priblížiť pomocou obrázka. 

Obrázok 1: Definícia AI od S. J . Russella a P Norvinga4 

 

3. ZODPOVEDONST 

           Ako prvé by sme si 
mali definovať čo v právnom 
svete zodpovednosť 
znamená.  Právna veda sa 
dodnes nezhodla na 
ustálenej definícií 
zodpovednosti ja som si ako 
ukážku vybral definíciu od J. 
Bejčíka - ako samotný 
sekundárny právny vzťah, t. 
j. právny vzťah vznikajúci v 
dôsledku protiprávneho 
konania5Na základe toho 
právna teória rozlišuje dve 
formy zodpovednosti, a to 
prospektívnej a 

retrospektívnej. 
Prospektívna 

zodpovednosť, vnímaná ako 
hrozba sankciou, je 

prítomná už pri vzniku primárnej povinnosti a pôsobí preventívne smerom k riadnemu splneniu obligácie.6 Retrospektívnym 
prístupom sa nazerá na zodpovednosť už ako na samostatnú sankciu. Ide o stotožnenie zodpovednosti za porušenie 
povinnosti so sankciou, ktorá vzniká až ako následok porušenia.7 

 

 4. TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ A UMELÁ INTELIGENCIE 

          Ministerstvo práce Spojených štátov amerických (United States Department of Labor) eviduje od roku 1984, 41 správ o 
pracovných nehodách zapríčinených robotmi, pričom v niektorých prípadoch došlo k smrti jednotlivých osôb.8 V prípade 
chirurgických operácii vykonávaných robotmi alebo za pomoci robotov, došlo v Spojených štátoch v období od januára 2000 
do decembra 2013 k 44 úmrtiam, 1391 zraneniam z celkového počtu viac ako 1,7 milióna vykonaných procedúr.9 Nie je 
výslovne uvedené že vo všetkých prípadoch došlo k nehodám a zranenia výlučne umelou inteligenciou, ale z týchto štatistík 
vyplýva že implementovaním umelej inteligencie do života spotrebiteľov je zrejmé že umelá inteligencia naplnila skutkovú 
podstatu verejnoprávneho deliktu. V trestnoprávnej zodpovednosti skúmame hlavne znak zavinenia. Vo všeobecnosti treba 
preukázať príčinnú súvislosť- ktorú definujeme ako jav, bez ktorého by nasledujúci delikt nenastal alebo nenastal konkrétnym 
spôsobom. Avšak pri určovaní príčinnej súvislosti je to pri umelej inteligencii a konkrétnou škodou je veľmi náročné, nakoľko 
nepoznáme všetky faktory ovplyvňujúce rozhodovanie umelej inteligencie.  

          Keby sme sa pozreli na situáciu keď by robot s umelou inteligenciu usmrtil človeka, aj napriek tomu že by človek 
dodržoval všetky bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k robotovi, vznikla by nám situácia ktorú by bolo možné riešiť viacerými 
spôsobmi vzhľadom na zodpovednosť. A to sú : 

1. Perpetrator-via another- (páchateľ prostredníctvom iného) 
          Pokiaľ ten kto útok spôsobil, je napríklad mentálne zaostalý, dieťa, človeka z obmedzenou spôsobilosťou na 
právne úkony alebo pes (prípade iné  domestikované zviera) nemožno ho považovať za páchateľa v obvyklom slova 
zmysle. Nemá spôsobilosť v plnej miere naplniť subjektívnu stránku skutkovej podstaty trestného činu. Možno mu 

 
3 Stuart Russell, Peter Norving, Artificial Intelligence: A Modern Approach.(3rd edn, NJ Prentice Hall 2009) 1e2., (n 11) 2. 
4 Stuart Russell, Peter Norving, Artificial Intelligence: A Modern Approach.(3rd edn, NJ Prentice Hall 2009) 1e2., (n 11) 2. 
5 (J. Bejček) 
6 JANEČEK, V. Kritika právní odpovědnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017 s. 17 
7 Ibidem s. 18 
8 United States Department of Labor. Occupational Safety and Health Administration. Accident Search Result.] 
9 ALEMZADEH, Homa; RAMAN, Jaishankar a kol. Adverse Events in Robotic Surgery: A Retrospective Study of 14 Years of FDA Data. PLoS 
ONE [online]. 2016 s. 2 
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prisúdiť rolu takzvaného nevinného agenta vzhľadom na jeho nedostatočnú mentálnu kapacitu, ktorá mu neumožňuje 
uvedomiť si dôsledky jeho konania. Na druhej strane ak osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, a je 
mentálne vyspelá a v plnej miere zodpovedná za svoje konanie, poverí takúto mentálne nie v plnej miere spôsobilú 
osobu alebo bytosť. (ak človek poverí psa aby zaútočil na druhého človeka) tým pádom človek čo takto daného psa 
poveril trestnoprávne zodpovedný za jeho konanie.  
Pod daný prípad možno subsumovať taktiež konanie robota vybaveného umelou inteligenciou pričom by sa za 
zodpovedného páchateľa považoval jeho majiteľ, alebo softwarový programátor, ktorí by ho istými úkonmi poverili. 

 

2. Natural-probable-consequence- (prirozdený alebo pravdepodobný následok)  
          Do tejto kategórie spadajú konania keď program umelej inteligencie, ktorý bol naprogramovaný aby plnil 
zmysluplný a dobrý účel, sa aktivuje nesprávnym, neočakávaným spôsobom a tým spôsobí škodu, prípadne zranenie 
iných osôb. 
Ako príklad by som spomenul jeden prípad z Japonska kde vo fabrike na výrobu motocyklov autonómny robot vo 
výrobe vyhodnotil omylom pracovníka (fyzickú osobu) stojacu vedľa neho ako hrozbu a prekážku k dosiahnutiu jeho 
cieľa. Na čo následne za pomoci hydraulického ramena osobu vytlačil do najbližšieho susedného operačného stroja 
a tým ju usmrtil, potom ďalej pokračoval vo svojej bežnej práci.10 
Bežným legálnym použitím zodpovednosti za prirodzený alebo pravdepodobný následok je stíhanie spolupáchateľov 
trestného činu. V tomto prípadne by do tejto kategórie mohli spadať programátori, ak by trestný čin spáchaný robotom 
vybaveným umelou inteligenciou bol priamym prirodzeným alebo pravdepodobným následkom ich programov, 
ktorým robota vybavili. Daná chyba môže byť následkom ich opomenutia spôsobená tým, že danú situáciu pri 
programovaní robota nepredpokladali. 

 

3. Direct liability (priama zodpovednosť) –  
         Tento model zahŕňa aj objektívnu aj subjektívnu stránku skutkovej podstaty trestného činu  alebo priestupku pri  
systému umelej inteligencie. Pre posúdenie objektívnej stránky to bude pomerne jednoduché pretože ak systém 
vykoná akciu, ktorou spôsobí spáchania trestného činu, objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu bude 
naplnená, hneď ako by sme dokázali príčinnú súvislosť. Čo sa týka subjektívnej stránky pod ktorú spadá úmysel, cieľ 
atď... to bude o dosť zložitejšie. Podľa môjho názoru v súvislosti s týmto modelom vzniká najviac diskutabilných 
otázok. Čo keď systém umelej inteligencie vyhodnotí ako účinné vybrať si spôsob ktorým, podľa svojich výpočtov 
najrýchlejšie dosiahne svoj cieľ aj za cenu spáchania priestupku prípadne trestného činu. Je možné mu priznať, že 
môže naplniť aj subjektívnu stránku skutkového stavu trestnoprávneho vzťahu? Toto všetko sú otázky, ktoré sú 
témou búrlivých diskusií širokej odbornej verejnosti. A ak by sme systému s umelou inteligenciou priznali že môže 
naplniť subjektívnu stránku trestnoprávneho vzťahu?  Možno mu udeliť sankciu? Mali by sme mu udeliť právnu 
subjektivitu? Toto sú podľa mňa jednoznačne oprávnené otázky pre zákonodarcov a právnych vedcov, ktorými sa 
jednoznačne budú musieť v blízkej budúcnosti zaoberať. Pre zaujímavosť pridávam príklad kedy bolo prvý krát 
v histórii robotovi s umelou inteligenciou skutočne pridelené občianstvo. Jednalo sa o robota s názvom Sofii 
a občianstvo mu udelila Saudská Arábia.11  
 
 

Záver:  

          S touto témou sa postupom času budeme stretávať viac a viac. Technologický postup napreduje a umelá 
inteligencia je jeho jedinečnou súčasťou. Predstavuje obrovský prínos pre ľudstvo ako také, nachádza široké 
uplatnenie naprieč všetkými odvetviami. Rozširuje a bude rozširovať razantným spôsobom oblasti medicíny, dopravy, 
výroby, vedeckého pokroku a mnoho ďalších. No na druhej strane umelá inteligencia predstavuje aj veľkú hrozbu 
pokiaľ jej vývoj nebude zmysluplne a zodpovedne regulovaný. A práve toto bolo cieľom tohto článku, načrtnúť Vám 
aj iný uhoľ pohľadu na tento fenomén dnešnej doby a dať Vám príležitosť sa zamyslieť, čo všetko so sebou umelá 
inteligencia prináša. 
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Abstract: This article discusses aplications of artifical inteligence in selected fields of social engineering. Specifically in travel 
operations, costumer protection and security. 
 
Abstrakt: Tento článok pojednáva o aplikácii umelej inteligencie vo vybratých spoločenských oblastiach. Konkrétne v oblasti 
cestovného ruchu, ochrane spotrebiteľa a bezpečnosti. 
 
Key words: Artifical inteligence, travel, customer, security, tourism, europol, customer protection, diesel gate. 
 
Kľúčové slová: Umelá inteligencia, cestovanie, spotrebiteľ, bezpečnosť, turistika, europol, ochrana spotrebiteľa, diesel gate. 
 

Umelá inteligencia12 - stručná charakteristika 

 Čo vlastne je umelá inteligencia (UI) ? Aké sú jej prínosy a aké sú jej riziká ? Potrebujeme vôbec čosi, aby za nás 

ľudí premýšľalo, rozhodovalo a konalo ? Akokoľvek sa zdajú odpovede na uvedené otázky jednoduché, skutočnosť je ako to 

už býva omnoho zložitejšia. Fakt je, že umelá inteligencia je fenomén modernej doby. Bezosporu bez obrovského 

technologického pokroku, ktorý ľudstvo za posledných niekoľko desiatok rokov urobilo, by nebolo možné čo i len uvažovať 

nad vytvorením niečoho ako umelá inteligencia. Áno, samozrejme, v histórii sú známe príbehy ako napríklad umelé bytosti 

v Homérovom diele Iliada, legendárny pražský golem a mnoho ďaľších. Ale vačšinou bola ich existencia dielom bohov.  

 
Zdroj: https://winderresearch.com 

Ak sa človek podieľal na „výrobe“ týchto umelých bytostí, vačšinou zohrával iba rolu jednoduchého výrobcu schránky. Ducha 

tejto bytosti vytvoril boh, nadprirodzená bytosť. „Život“ mu teda vdýchol niekto mimo nás. Ten niekto túto umelú bytosť 

ovládal, bdel nad ňou, bol za ňu zodpovedný. Dnes je situácia iná, dnes vieme vytvoriť mysliaci stroj, vieme mu dať 

dynamiku, pohyb. Ale kto preberie zodpovednosť za konanie tejto „bytosti“ ? Vieme spoľahlivo určiť čo UI môže, kde sú jej 

hranice, čím sa má riadiť ? Dokážeme sa vôbec ako ľudstvo vyrovnať so svojou novou úlohou „boha“ teda niekoho kto dáva 

život za ktorý sme zodpovedný ?   

 
12 Názov umelá inteligencia vznikol v roku 1956 na workshope na Darthmout College, ktorý zorganizoval John McCarthy 

 

https://winderresearch.com/
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Zdroj: Milton Lim, History of AI Winters 

Čo teda je UI ? Pomôžem si citáciou „Artificial intelligence refers to systems that show intelligent behaviour: by analysing 

their environment they can perform various tasks with some degree of autonomy to achieve specific goals.“ 13 Čiže sa jedná 

o systém, ktorý vykazuje inteligentné správanie, skúma, analyzuje, koná. Všeobecne sa dá povedať, že umelá inteligencia 

by sa mala chovať ako človek. 14 

Aké sú jej prínosy a aké jej riziká ? Na zodpovedanie týchto otázok som si vybral niekoľko spoločenských oblastí v ktorých 

by úloha UI mohla byť prínosom.  

Ochrana spotrebiteľa 

        Po afére „Diesel gate“ a samozrejme aj ďalších sa stala ochrana spotrebiteľa významnou spoločenskou témou. Áno, 

ochrana spotrebiteľa bola vždy niečím čo plnilo stránky novín, čo zaujímalo ľudí. Je to pochopiteľné, pretože každý kto 

zaplatí chce obdržat aj adekvátnu protihodnotu. Avšak až dnes téma ochrany spotrebiteľa prekročila akési pomyselné 

hranice len obchodného styku. Dá sa bez preháňania tvrdiť, že je to dnes jedna z najpodstatnejších spoločenských tém. Ako 

sa práve na afére „diesel gate“ ukázalo, ochrana spotrebiteľa nesúvisí len s adekvátnou protihodnotou pri nakupoch 

zákaznikov, ale ide aj o daľšie dôležité aspekty tohto problému. Napríklad ochrana životného prostredia, zdravie obyvateľov 

a podobne.  

 
13 FACTSHEET: Artificial Intelligence for Europe 
14 NÁVRAT, P. a kol.: Umelá inteligencia. vyd: STU, 2015. Strana 3 
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Ako teda môže UI pomôcť pri ochrane spotrebiteľa?  

- Môže zvýšiť transparentnosť pri pohybe spotrebiteľa v online priestore. Napríklad tým, že UI bude sama prehľadávať 

online priestor a samočinne vyhodnocovať a následne vyvodzovať zodpovednosť z porušenia zákonných pravidiel. UI môže 

sama vyhodnocovať poradie vo vyhľadávačoch v eshopoch  a spotrebiteľa informovať o relevantnom  poradí. Teda poradí 

neovplyvnenom zaplateným poplatkom či inými parametrami, ktoré neslúžia v prospech zákazníka. 

- UI môže zefektívniť nástroje na presadzovanie práv spotrebiteľov. Napríklad pri kúpe istých typov výrobkov alebo 

služieb už môže UI predpokladať riziká spojené s týmito výrobkami. Napríklad odhad kazivosti výrobku na základe 

informácie o zložení od výrobcu. Následne môže spotrebiteľa infomovať, či priamo zaangažovať do procesu reklamácie, 

kompenzácie alebo opravy danej služby. Napríklad s percentuálnym odhadom úspešnosti reklamácie. Výhoda 

zaangažovania UI by bola jednak v odbremenení zákazníka od zložitého procesu reklamácie a jednak by automaticky 

vytvárala veľké skupiny potenciálnych sťažovateľov čo by zvyšovalo ich vyjednávaciu silu k komunikácií s výrobcom. Pre 

výrobcov či dodávateľov služieb by implentácia UI neznamenala len obavu z nadmerného reklamovania tovarov, ale získali 

by aj napríklad možnosť automatického vyhodnocovania relevancie reklamácií. Teda by mohli naraz, za minimálne náklady 

hromadne priznať či naopak zamietnuť opodstanenosť reklámacie daného tovaru. Opäť za pričinenia UI, ktorá by 

vyhodnotnila do akej miery je daná reklamácia opodstatnená a ktorá forma kompenzácie by bola nejvhodnejšia. Zohľadniť 

by mohla rôzne aspekty – ekonomickú a ekologickú výhodnosť, dopad na zamestnanosť a pod. 

 

 

Turistický ruch 

       Všeobecný prinos umelej inteligencie v oblasti cestovného ruchu môže spočívať v šetrení životného prostredia, 

efektívnejšieho využívania ubytovacích kapacít, zníženie záťaže v mieste frekventovaných návštev turistov a mnoho 

daľších.  

Konkrétne sa potenciál umelej inteligencie ako procesu rýchleho učenia dá využiť v lepšej organizácii rôznych parciálnych 

časti dovolenky - „turistického výletu“. Teda presun v mieste a čase po svete. Obzvlášť v tých častiach plánovania 

dovolenky, ktoré si vyžadujú manipuláciu s veľkým množstvom informácií a ktoré súčasne majú podstatný vplyv na príjemné 

prežitie dovolenky. Napríklad vplyv počasia na pobyt, organizáciu dopravy, koordináciu služieb v oblasti dovolenky, 

kalkuláciu ceny dovolenky a iné. 
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Zdroj: https://www.bcdtravel.com 

UI môže zohľadniť v plánovaní dovolenky rôzne aspekty vplyvu počasia na príjemné užitie dovolenky. Napríklad pobyt pri 

mori je väčšinou spojený s teplom, pekným počasím, kúpaním  a podobne. Ale čo ak máme malé deti, bude zlé počasie, 

alebo osoba, ktorá sa zúčastnuje dovolenky má zdravotné problémy alebo či máme dostatočné vybavenie na absolvovanie 

danej dovolenky. Tu môže UI pomôcť v podobe konkrétnej personalizovanej ponuky šitej individuálne na mieru konkrétnemu 

zákazníkovi. Algoritmus UI ponúkne vhodný alternatívny program, v ktorom zohľadní konkrétne osoby, ich vek, zdravotný 

stav, môže automaticky objednať za najvýhodnejšiu ponuku vhodné vybavenie a podobne. UI môže zohľadniť aj ďalšie 

dôležité aspekty pri plánovaní dovolenky. Napríklad môže ponúknuť zákazníkovi vhodnejšiu či ekologickejšiu formu dopravy 

a následne automaticky zarezervovať parkovacie miesta, organizovať skupinové presuny na dovolenke. Teda šetriť životné 

prostredie už len tým, že zákazníci by sa nepresúvali individuálne, ale skupinovo, čím by sa šetrili pohonné hmoty, 

obmedzovala dopravná vyťaženosť na cestných komunikáciách a podobne. 

Bezpečnosť 

       Ktorý bezpečnostný problém sa v súčasnosti javí na celoeurópskej úrovni ako najpálčivejší a ako by nám s ním mohla 

pomôcť umelá inteligencia? Je to boj s terorizmom, boj s počítačovou kriminalitou či snáď boj s organizovaným zločinom?15  

Zaiste sa zhodneme, že ktorýkoľvek z uvedených problémov je naliehavým  problémom dneška a efektívny boj proti nemu je 

veľkou výzvou spoločnej Európy.  

Ako by sa dala využiť UI v boji s terorizmom a čo k tomuto boju potrebujeme? V odpovedi na túto otázku sa zameriam na 

spoločný európsky policajný úrad – Europol. Momentálne pracuje v Europole približne 1000 zamestnancov, ktorí vyšetrujú 

každoročne približne 40.000 trestných činov. Z uvedeného počtu zamestnancov je približne 100 analytikov, ktorých práca je 

analyzovať trestné činy a výsledky následne použiť v daľšom konaní. Práve v tejto analytickej práci vidím veľký potenciál pre 

umelú inteligenciu. Môžme sa len domnievat koľko analytikov by UI nahradila, resp. koľko dalších by pridala.  Spočiatku by 

úloha UI bola pomocná -  analyzovala by trestné činy a výsledky by predkladala človeku – analytikovi na posúdenie. Ten by 

vyhodnotil do akej miery bola UI v analýze úspešná či neúspešná. Následnou spätnou väzbou by bol učiaci algoritmus UI 

korigovaný. Po nejakom čase, ak by bola úspešnosť UI zrovnateľná s človekom alebo vyššia, mohla by po analýze 

trestného činu samočinne konať. Napr. automaticky kontaktovať dotknuté osoby či orgány a vyžadovat konanie, informácie a 

podobne.  

 
15 Europol strategy publikacia. Dostupne online: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-

2016-2020 
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Zdroj: https://www.europol.europa.eu 

Čo potrebujeme? Informácie - Big data a samotný algoritmus „myslenia“. Informácie by nemali byť problém, nakoľko si ich 

potrebu už v súčasnosti uvedomuje sám  Europol. (cieľ číslo jedna „Europol will be the EU criminal information hub“)16 čiže 

zhromažďovanie a distribúcia informácií, ktoré budú slúžiť členským štátom EÚ v boji s bezpečnostnými hrozbami. UI by 

teda potrebné dáta mala, teda tie ktore potrebuje k svojmu učeniu a práci. Otázkou ostáva samotný algoritmus, ten by bol 

samozrejme veľkou výzvou budúcnosti i keď nepochybujem, že potenciálne úspešné riešenie by bolo len otázkou času. 
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Abstract: The main topic of my work is a basic explanation of what geo-blocking is, why this discriminatory practice really 
arose, what were the reasons for merchants and online retailers to use this block on their website. The Union has decided to 
abolish or prohibit geo-blocking, and what was the aim of this ban. I am also discussing which services and sales were subject 
to a geo-blocking and vice versa which services and sales did not apply and ultimately the application of geo-blocking in 
practice. 

Key words: geo-blocking, discriminatory practice, blocking, geo-blocking in practice 

Abstrakt: Hlavnou témou mojej práce je základné vysvetlenie pojmu, čo je to geo-blocking, prečo vlastne vznikol tento 
diskriminačný postup, aké dôvody mali obchodníci a internetoví predajcovia na to, aby využívali na svojich internetových 
stránkach túto blokáciu.. Taktiež sa venujem tomu čo viedlo Európsku úniu ku kroku zrušenia respektíve zákazu  geo-
blockingu a čo bolo cieľom tohto zákazu. Taktiež rozoberám na čo, respektíve na  ktoré služby a predaj sa vzťahovalo zrušenie 
geo-blockingu a naopak,  na ktoré služby a predaj sa naopak nevzťahoval a v konečnom dôsledku uplatňovanie geo-blockingu 
v praxi. 

Kľúčové slová: geo-blocking, diskiminačný postup, blokácia, uplatňovanie geo-blockingu 

 

ÚVOD 
Stále viac výrobkov a služieb je k dispozícii v digitálnej podobe alebo on-line. Ak nakupujeme, študujeme, sledujeme 

film alebo plánujeme dovolenku, čoraz častejšie pritom využívame on-line nástroje. Aj napriek rôznym prekážkam, ktoré sa 
Európska únia snažila už roky odstrániť, sme sa stretávali s rôznymi problémami. Nakoľko mnoho ľudí sa nedostalo k službám 
a tovarom ponúkaným na internete, kvôli geografickej polohe a následnej geografickej blokácii.  

ČO JE TO GEO-BLOCKING? 
Geo-blocking, je geografické blokovanie v ktorom ide o diskriminačný postup, ktorý bráni zákazníkom, ktorí on-line 

nakupujú produkty a služby z webových sídiel v inom členskom štáte. Geo-blocking zabraňuje  tomu, aby si zákazník kúpil 
priamo vo svojej krajine napríklad ubytovanie v hotely, prenajal si auto a podobne.  Bol realizovaný na základe informácií 
o fyzickej polohe zákazníkov, ktorých zdrojom je IP adresa použitá pri prístupe k on-line rozhraniu. V niektorých prípadoch 
mal zákazník obmedzený prístup, alebo bol presmerovaný bez jeho výslovného súhlasu na inú verziu on-line rozhrania , 
z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídlom zákazníka.  Už v novembri 2016 v Bruseli, 
kde bolo hlavnou témou rokovania Rady práve problém geoblokácie, povedal minister hospodárstva Peter Žiga na Rade 
Európskej únie pre konkurencieschopnosť, ktorej predsedal.“17 Chceme búrať digitálne ploty a chrániť spotrebiteľov.“ 
Existovalo viacero dôvodov, kvôli ktorých sa poskytovatelia služieb a predajcovia tovarov uchyľovali ku geo-blockingu.  Najmä 
stredné,  malé podniky a mikropodniky uplatňujú rozdielne všeobecné podmienky prístupu. Ide tu o neochotu obchodníkov 
nadväzovať obchodné vzťahy so zákazníkmi z iných krajín, kvôli odlišnému právnemu prostrediu, súvisiacimi rizikami , pokiaľ 
ide o uplatniteľné právne predpisy na ochranu  spotrebiteľa, enviromentálne právne predpisy, zdaňovanie alebo fiškálne 
otázky. Ďalej sú to jazykové požiadavky a náklady na dodanie. „Neplatili jasné pravidlá a prevádzkovatelia internetových 
stránok mohli odmietnuť zákazníka napríklad zo Slovenska, ak chcel nakúpiť v Rakúsku“18 vysvetlil minister Žiga.  Európska 
únia zaviedla nariadenie o geografickom blokovaní. 

Nariadenie EÚ2018/302 

3.12.2018 začalo NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. Februára 2018 
o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta 
bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu.. Riešenie neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem 
diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu“. Ukončenie 
geografického blokovania znamená väčší výber, a tým výhodnejší obchod pre všetkých zákazníkov a už nedochádza k ich 
diskriminácii podľa ich miesta bydliska, štátnej príslušnosti a poskytuje viac príležitostí pre podniky bez ohľadu na miesto ich 

 
17 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412391-slovenske-predsednictvo-presadilo-zrusenie-hranic-v-digitalnom-

svete/ 

 
18 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412391-slovenske-predsednictvo-presadilo-zrusenie-hranic-v-digitalnom-svete/ 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412391-slovenske-predsednictvo-presadilo-zrusenie-hranic-v-digitalnom-svete/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412391-slovenske-predsednictvo-presadilo-zrusenie-hranic-v-digitalnom-svete/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/412391-slovenske-predsednictvo-presadilo-zrusenie-hranic-v-digitalnom-svete/
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sídla. Tento zákaz je považovaný za dôležitý prvok stratégie digitálneho jednotného trhu.     Uvedeným nariadením bola 
odstránená diskriminácia na základe: 

- sídla 
- miesta bydliska 
- štátnej príslušnosti 

ZÁKAZ GEO-BLOCKINGU – PRÍČINA 
          V oblasti geo-blockingu vykonali inštitúcie Európskej únie prieskum, v ktorom zistili že iba niečo cez 15% obyvateľov 
Európskej únie má možnosť nakupovať tovar a služby v on-line obchodoch, v tým obchodoch, ktoré majú sídlo v inej krajine 
Európskej únie.  Európska komisia zistila že 63% posudzovaných internetových stránok využívalo práve praktiky geo-
blockingu, čiže blokovania zákazníkov na základe geografickej polohy. Ale zvyšných 37% umožňovalo nakupovať tovar 
a poskytuje služby zákazníkom zo zahraničia. Dôsledkom geo-blockingu je teda to že zákazníci sú obmedzovaní pri výbere 
tovaru a služieb a zároveň aj predávajúci majú menšie príjmy z predaja. 

 

Graf 1: Internetové obchody, využitie geo-blockingu 

CIEĽ GEO-BLOCKINGU 
          Hlavným cieľom tohto nariadenia bolo vyriešiť otázku neodôvodneného geografického blokovania tým, že sa odstránili 
prekážky fungovania vnútorného trhu. Bolo ale potrebné zohľadniť aj skutočnosť že v rámci právnych predpisov členských 
štátov sú mnohé rozdiely. Medzi ne patria napríklad tie, ktoré majú za následok odlišné vnútroštátne normy alebo chýbajúce 
vzájomné uznávanie či harmonizáciu na úrovni Únie. Tieto prekážky často krát viedli obchodníkov k tomu, aby pristupovali 
k praktikám geo-blockingu.  Cieľom geo-blockingu bolo a je aby tieto opatrenia boli zamerané na rozšírenie možností výberu 
pre zákazníka a prístupu k tovaru a službám a mali by riadne zohľadňovať slobodu obchodníkov organizovať ich obchodnú 
politiku a to v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom. Výskum taktiež ukazoval že ceny za doručovanie 
medzinárodných respektíve cezhraničných balíkov, ktoré boli účtované poskytovateľmi univerzálnych služieb, boli takmer 
päťkrát vyššie ako ceny za domáce doručovanie balíkov . 

GEO-BLOCKING V PRAXI 
          Podnikateľ nesmie v rámci jeho prijímaných platobných prostriedkov uplatňovať odlišné podmienky. Napríklad nesmie 
odmietnuť platobnú kartu, ktorú obvykle príjme, len z dôvodu, že platobná karta bola vydaná bankou v inej členskej krajine.   

Po zrušení geo-blockingu musí predajca slovenským aj českým zákazníkom umožniť rovnaké podmienky pri platbe a teda 
obidvom poskytnúť tri možnosti platby. Ak by českým zákazníkom neumožnil napríklad platbu kuriérom / zvyčajne z dôvodu, 
že by mu vznikli vyššie náklady spojené s dopravou v porovnaní so slovenskými zákazníkmi/. Postupoval by v rozpore 
s nariadením Európskej únie, nakoľko zahraničnému zákazníkovi je potrebné umožniť také isté podmienky pri spôsobe 
platby, ako domácemu zákazníkovi, čiže v danom prípade je to aj platba kuriérovi priamo pri preberaní zásielky. 

 

Napríklad:  

Slovenský predajca predáva nábytok v Slovenskej republike aj v Českej republike.  

Slovenským zákazníkom ponúka tieto možnosti platby za daný tovar: 

- Platba na dobierku 

VYUŽÍVALO GEO-
BLOCKING

63%

NEVYUŽÍVALO 
GEO-BLOCKING

37%

Internetové obchody
využitie geo-blockingu
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- Platba prevodom na účet 
- Platba kuriérovi pri doručení zásielky 

 

Českým zákazníkom ponúka len 2 možnosti platby za tovar: 

- Platba na dobierku 
- Platba prevodom na účet 

 

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY PRI PLATBÁCH 
          V smernici (EÚ) 2015/2366 sa zaviedli prísne bezpečnostné požiadavky na spracúvanie elektronických platieb. Všetky 
tieto požiadavky majú znižovať riziko podvodu v prípade nových a tradičnejších spôsobov platieb, jedná sa najmä o on-line 
platby. Všetci poskytovatelia služieb sú povinní uplatňovať autentifikáciu zákazníka. To znamená postup autentifikácie, 
ktorým sa overuje totožnosť používateľa platobnej karty alebo platobnej transakcie. Cieľom je dôkladnejšie chrániť 
používateľa minimalizovaním rizík v prípade podvodu a chýb. Týmto sa výrazne znížilo riziko pri používaní platobného styku 
pri vnútroštátnych cezhraničných nákupoch. V prípade, že sa obchodníci dostanú do situácie, že nemajú žiadne iné 
prostriedky a možnosti ktorými by obmedzili riziko neplnenia záväzku zo strany kupujúceho, respektíve zákazníka 
(posúdenie úverovej bonity) môžu zadržať doručenie tovaru alebo poskytnutie služby dovtedy, kým nedostanú potvrdenie 
o tom , že platobná transakcia bola riadne začatá. Rozdielne zaobchádzanie sa však musí zakladať na objektívnych 
a oprávnených dôvodoch. 

 

Obrázok 1: Formy geo-blockingu 

ZÁKAZ GEO-BLOCKINGU 

Zákaz geo-blockingu zahŕňa tieto oblasti: 

- nákup tovaru, ktorý sa dodáva do členského štátu /predávajúci ponúka dodávku do tohto štátu/, alebo sa tovar 
vyzdvihne na mieste, ktoré bolo dohodnuté so zákazníkom 

- vzťahuje sa na služby, ktoré sú poskytované elektronicky / webhosting, uskladňovanie údajov, cloudové služby pre 
zákazníkov, dátové sklady / 

- služby , ktoré sa zákazníkovi poskytujú v krajine, v ktorej predávajúci vykonáva svoju činnosť / prenájom automobilov, 
hotelové pobyty, športové podujatia, hudobné festivaly či lístky do zábavných parkov./ 

Zákaz geo-blockingu sa nevzťahuje na: 

Nariadenie Európskej únie sa nedotýka služieb, ktoré obsahujú autorské práva / umenie, audiovizuálne diela a podobne /. 

Taktiež to platí aj o diela, ktoré sú v nehmotnej podobe. Sem patria napríklad e-booky alebo streamingy. Netýka sa ani 

zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, audiovizuálnych služieb, hazardných hier, telekomunikačných služieb alebo 

dopravy. Ďalej služby ako napríklad vysielanie športových prenosov sú zo zrušenia geo-blokingu z nariadenia Európskej 

únie vylúčené. Nariadenie o geografickom blokovaní sa v plnom rozsahu uplatňovalo na online obsahové služby s 

audiovizuálnym obsahom a obsahom chráneným autorskými právami. Nariadenie o geografickom blokovaní však 

ustanovuje, že Komisia preskúma, či by sa rozsah pôsobnosti nariadenia mal rozšíriť odstránením týchto obmedzení. 
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Budúca revízia nastoľuje otázku, či je možné úplne blokovať online geo-blokovacie obsahové služby. Nariadením by sa 

dosiahlo rozdelenie v celej EÚ a za akých okolností by to bolo opodstatnené.19 

 

ZRUŠENIE GEO-BLOCKINGU V PRAXI 

          Európska komisia, citujem: „Európania sa už nebudú musieť obávať blokovania webových stránok ani presmerovania 
len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny. Kdekoľvek v EÚ sa budú nachádzať, budú 
mať zaručený on-line prístup k tovaru a službám“20.Zrušenie geo-blokingu sa dotýka aj cenovej diskriminácie, na základe toho 
nesmú byť zahraniční zákazníci diskriminovaní ani ohľadom ceny tovaru a služieb. 

To znamená že im tovar alebo služba musia byť ponúknutá za rovnakú cenu ako je cena pre domácich zákazníkov. Toto 
opatrenie by malo byť zamerané na rozšírenie možností výberu pre zákazníka pre prístup k tovaru a službe a mali by riadne 
zohľadňovať slobodu obchodníkov organizovať ich obchodnú politiku ale samozrejme v súlade s právom Únie a vnútroštátnym 
právom. Zrušenie geografickej blokácie neznamená, že si zákazníci budú môcť ľubovoľne kupovať tovar zo zahraničia. 
Dodávateľ, respektíve napríklad majiteľ e-shopu, bude povinný doručovať tovar len zákazníkom do tých členských štátov 
Európskej únie, do ktorých ponúka doručenie vo svojich obchodných podmienkach. Zákaz  teda umožňuje obchodníkom ľahko 
nahradiť jedno diskriminačné pravidlo iným. Napríklad niektoré zahraničné e-shopy, ktoré predtým využívali blokovanie 
stránok alebo presmerovávali na lokálne pobočky v danej krajine, začali vyraďovať v rámci podpory svojich lokálnych pobočiek 
dané krajiny zo svojich preddefinovaných objednávkových formulárov. Predtým sa dalo diskriminovanie aspoň obísť, keď sa 
použili vhodné proxy, ale táto nová forma blokácie je ešte efektívnejšia. Je to jeden z dôsledkov faktu že podľa nového 
nariadenia obchodník musí síce ponúknuť zákazníkovi tovar za rovnakých podmienok ako na domácom trhu ale nemusí 
akceptovať objednávku, ak s predajom tovaru alebo poskytovania služby sú dodatočné náklady z dôvodu odlišného bydliska 
zákazníka. Inými slovami nemá povinnosť doručovať do zahraničia. To samozrejme nemusí byť úplne zle najmä v prípadoch 
ak sa jedná o malý e-shop, ktorý je určený len na lokálny trh. Nemôže sa tak samozrejme zachovať nejaká pobočka 
medzinárodného reťazca, ktorá sídli v Nemecku a ktorá dodáva do väčšej časti Európy a nezahrnula by napríklad Slovensko 
medzi krajiny do ktorých dodáva svoj tovar. 

ZÁVER 

          Geo-blocking nápadne pripomínal vertikálne obmedzenie pasívnych predajov na internete a nepochybne viedlo aj 
k fragmentácii jednotného digitálneho trhu. V súčasnej dobe majú obchodníci teda fakticky povinnosť predať tovar alebo 
službu aj zahraničným zákazníkom s rovnakými podmienkami ako ponúkajú pre domáci trh.  Pre podnikateľov zrušenie geo-
blockingu môže priniesť viac príležitostí pre ich podniky. Komisia má do 23. Marca 2020 a potom každých päť rokov predložiť 
Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu a podrobnú analýzu 
o uplatňovaní NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. Februára 2018 o riešení 
neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo 
sídla zákazníkov na vnútornom trhu. 
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ABSTRACT 
 

Back in the 20th century, when the idea of artificial intelligence began to be seriously debated for the first time, we did 
not yet know whether or not these conjectures could represent reality in the near future. Today, we are on the threshold of 
a revolution in artificial intelligence and that is why we need to talk about it. Artificial intelligence entails various risks and 
dangers that I will deal with in this work. I will mention interesting observations and theories of well-known theorists or scientists 
who deal with artificial intelligence professionally. The conclusion of the work belongs to the existing legal regulation of aritificial 
intelligence in the European Union and the Slovak republic. 
 
KEY WORDS 
 

Artificial Inteligence, regulations, risk, justice, emotions 
 
ABSTRAKT 
 

Myšlienka umelej inteligencie sa do pozornosti človeka a sveta dostala v 20. storočí. V danom období si ale málokto 
vedel predstaviť, že by sa myšlienky umelej inteligencie mohli stať v blízkej budúcnosti realitou. Dnes stojíme na prahu 
revolúcie umelej inteligencie a je potrebné, aby sme o danej problematike hovorili. Umelá inteligencia so sebou prináša rôzne 
riziká a nebezpečenstvá, o ktoré sa v predkladanej práci budem zaoberať. Spomeniem zaujímavé postrehy a teórie známych 
teoretikov či vedcov, ktorí sa umelou inteligenciou zaoberajú odborne. Záver práce bude patriť prehľadu právnej regulácie 
umelej inteligencie v rámci Európskej únie i Slovenskej republiky.  

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 

Umelá inteligencia, právne regulácie, riziko, spravodlivosť, emócie 
 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY UMELEJ INTELIGENCIE 
 

Ľudstvo stojí na začiatku ďalšej revolúcie, ktorá zmení od úplných základov život každého človeka. Spomínaná 
revolúcia sa bude týkať predovšetkým vývoja vedy a techniky, a tak sa bude dotýkať každej sféry ľudského života. 
S informačno-komunikačnými technológiami sa stretávame a využívame ich každý jeden deň. Ráno vstaneme, vezmeme do 
rúk telefón a vypneme budík. V práci pracujeme na počítači a pomocou rozličných programov vybavujeme záležitosti, ktoré 
nám náš nadriadený prikáže. Večer si doma sadneme na sedaciu súpravu a pozrieme si film, ktorý nám ukáže budúcnosť 
a jej rôzne podoby. Často sa v takej chvíli zamyslíme nad tým, ako bude vyzerať svet o sto či tisíc rokov. Predstavujeme si 
robotov, ktorí nahradia policajtov na ulici, stroje, ktoré nahradia lekárov, elektronických pomocníkov, ktorí nahradia poštárov, 
autá, ktoré nebudú potrebovať svojho vodiča, alebo aj vesmírne lode, ktoré nás transportujú na iné planétu v priebehu 
niekoľkých hodín. Žijeme v 21. storočí, kedy spomínané témy prestávajú byť len filmovými spracovaniami ľudskej 
predstavivosti, ale stávajú sa témou diskusií odborníkov a už prebiehajúcich experimentov, v rámci ktorých sa vedci pokúšajú 
o vyrobenie, zhotovenie a aplikáciu podobných strojov. Revolúcia, ktorej sa uvedená práca venuje, nesie názov revolúcia 
umelej inteligencie. 

 
1.1 POJEM „UMELÁ INTELIGENCIA“  
 
Aby sme pochopili, čo umelá inteligencia vlastne je, je potrebné, aby sme si daný pojem vysvetlili a poukázali na jeho 

podstatu. „Inteligencia“ znamená schopnosť učiť sa, chápať, riešiť problémy a rozhodovať sa. „Umelá“ znamená niečo neživé. 
Z uvedeného vyplývajú dve hlavné otázky. Môžu roboty myslieť? Existuje inteligencia bez života?21  

Otcovia termínu „umelá inteligencia“ sú John McCarthy, Marvin Minsky a ďalší vedci, ktorí sa stretli na konferencii 
v Dartmouth College v roku 1956. Uvedená  konferencia položila základný kameň vývoja umelej inteligencie. Počas 20. 
storočia bolo financovanie pokusov o prvú umelú inteligenciu niekoľkokrát zastavené, pretože pokusy končili často fiaskom. 
Na prelome storočí nastal obrovský technologický pokrok spojený so vznikom internetu, pomocou ktorého bolo oveľa ľahšie 
zbierať údaje o ľuďoch a následne ich použiť na marketing spoločností a ich produktov. Spomínané údaje sú generované 
prostredníctvom zariadení pripojených na internet spoločne so sociálnymi sieťami, na ktorých sa ľudia najviac zdržujú pri 
surfovaní na internete, a tým tvoria obrovskú množinu informácií, ktorá sa zbiera a ukladá.22 

 
2. RIZIKÁ UMELEJ INTELIGENCIE  

 
2.1 BEZEMOČNÉ TECHNOLÓGIE 
 

 
21 NEGNEVITSKY, M. 2005 s.2  
22 SPANO, M. 2019 s. 14-15 
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Výskumníci skúmajúci umelú inteligenciu sa zhodujú v názore, že umelej inteligencii chýba emočná stránka a city ako 
láska či hnev, čo v konečnom dôsledku môže dospieť k tragickým udalostiam aj napriek tomu, že to nebude priamo cielené. 
Umelá inteligencia môže byť naprogramovaná na dosiahnutie určitého cieľa. Sama si zvolí metódu, ktorú použije a následne 
sa pokúsi o jej naplnenie. Predstavte si, že nastúpite do auta, ktoré už nepotrebuje vodiča a vy mu poviete, aby vás niekam 
dostalo v čo najkratšom čase, pretože už teraz idete neskoro. Umelá inteligencia zhodnotí, že najkratší čas dosiahne len 
v prípade, že nepôjde po cestnej komunikácii, ale napríklad lesnou cestou, o ktorej sa sama dozvedela. Daná cesta však 
nebude označená a preto spomínané auto nebude dodržiavať rýchlostné predpisy. Síce vás dovezie na miesto v rekordnom 
čase, no vy zažijete infarktovú situáciu. Taktiež, ak by sa policajné autá snažili zastaviť podobné správanie sa inteligentného 
auta, tak by mohlo túto snahu vyhodnotiť ako nebezpečenstvo pre neho a zákazníka, ktorého vezie, preto by sa mohlo brániť 
ešte vyššou rýchlosť pri pokuse o únik.  

Na druhej strane v prípade, že by sa dostala takáto umelá inteligencia do nesprávnych rúk, mohla by byť priamo 
naprogramovaná na deštrukciu a zabíjanie nevinných ľudí a byť spojená s teroristickými útokmi, vraždami, lúpežami či inými 
druhmi trestných činov proti životu a zdraviu. Nešlo by o klasické druhy trestných činov, preto budú všetky štáty sveta nútené 
diskutovať a zaoberať sa úpravami právnych poriadkov v trestnoprávnej rovine.23 

Taktiež netreba zabudnúť na vojenské konflikty, ktoré môžu byť riešené práve prostredníctvom umelej inteligencie, aby 
si dané štáty uchránili životy obyvateľov žijúcich v týchto krajinách. V danej súvislosti môžeme hovoriť o dronoch 
naprogramovaných len na jednu vec, a to zabíjať, či o robotoch nahrádzajúcich vojakov. Ako povedal teoretik zaoberajúci sa 
umelou inteligenciou Eliezer Yudkowsky z inštitútu The Machine Intelligence Research Institute: „Umelá inteligencia vás 
nemôže milovať, ale ani nenávidieť, no vy ste z atómov, ktoré môže použiť na niečo iné.“24 Spomínané autonómne drony 
a bojové roboty budú nesmrteľnejšie, menej emočné, presnejšie a disciplinovanejšie v počúvaní rozkazov než obyčajní ľudskí 
vojaci.25 

 
 
2.2 SPRAVODLIVOSŤ  

 
V právnej sfére je termín „spravodlivosť“ používaný v každom odvetví, preto je potrebné, aby ho pochopila aj sama 

umelá inteligencia v prípade, že má byť používaná aj v záležitostiach, kedy musí rozhodnúť spravodlivo.  
Pojem „spravodlivosť“ v sebe ukrýva objektívnu aj subjektívnu zložku. Objektívna zložka podľa dizertačnej práce JUDr. 

Dušana Čurila znamená, že „z hľadiska konkrétnej právnej kultúry a právneho poriadku by sa mala prezumovať aspoň 
základná a nevyhnutná zhoda o objektivity pojmov.“26 Na druhej strane, každý človek je jedinečný a myslenie každej ľudskej 
bytosti je unikátne, preto do pojmu „spravodlivosť“ každý sám vkladá subjektívnu zložku v zmysle svojej autonómnej predstavy 
o spravodlivosti. Kritériá spravodlivosti sa môžu líšiť u všetkých ľudí, aj keď len minimálne, čo má za dôsledok rozličné pohľady 
na každý jeden prípad alebo situáciu.27 

Keďže nepoznáme presnú definíciu spravodlivosti a samotné kritériá, čo je správne a čo nie,   sa môžu líšiť v 
rozdielnych právnych kultúrach, u rôznych národov či samotných jedincov, tak sa dostávame do bodu, kedy môžu vzniknúť 
problémy s využívaním umelej inteligencie a jej rozhodovania o spravodlivom a nespravodlivom. V systéme kriminálnej 
spravodlivosti sa stretávame s problémom „lack of Big Data and its quality“, ktorý spočíva v nedostatku kvalitných informácií 
a v niektorých prípadoch v nedostatku informácií samotných. Predstavme si, že sú údaje nekompletné alebo predpojaté. 
Nekompletnosť a predpojatosť údajov spôsobuje neférové a nespravodlivé rozhodnutia, čo bolo potvrdené v experimente, 
kedy umelá inteligencia generovala diskriminujúce a rasistické rozhodnutia. 

Kvôli neúplnosti a predpojatosti údajov sa môžeme dostať k ďalšiemu problému mimo právnej sféry. Predstavte si, že 
pred umelú inteligenciu postavíme niekoľko kandidátov na pozíciu napríklad IT pracovníka do spoločnosti poskytujúcej IT 
služby. Umelá inteligencia sa naučí všetko o ľuďoch, ktorí sú momentálne v spoločnosti aj napriek tomu, že majú svoje chyby. 
Umelá inteligencia vyberie kandidátov podľa toho, ktorý z nich sa najviac podobá už zamestnaným zamestnancom aj napriek 
tomu, že medzi kandidátmi bol niekto lepší.28 

 
2.3 AUTONÓMNE VOZIDLÁ 

 
Autonómne vozidlá sú jednou z technológií s umelou inteligenciou. Už v dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s čiastočne 

autonómnymi vozidlami, ktoré sú používané bežne v prevádzke. Vozidlá značky „Tesla“ majú v sebe zabudovaný systém 
čiastočnej autonómie, kedy nie je potrebný zásah vodiča do riadenia a predsa vozidlo funguje a šoféruje. Avšak tento systém 
nebol vytvorený na to, aby ho ľudia bezhlavo používali, zatiaľ čo si oni pospia za volantom. V USA už v roku 2016 bol prípad, 
kedy si senzory Modelu S nevšimli veľkú bielu dodávku a spôsobili smrť 40-ročného muža za volantom vozidla, ktoré bolo 
v autonómnom móde. V roku 2018 sa ľudstvo prvýkrát stretáva s plne autonómnym vozidlom v bežnej premávke. Spoločnosť 
„Uber“ testovala prvé autonómne vozidlo, ktoré pustila do bežnej premávky, aby vyskúšala, ako si poradí s náhodnou 
dopravnou situáciou na cestných komunikáciách Arizony. Netrvalo dlho a senzory zlyhali aj v tomto prípade, kedy bola zrazená 
žena, ktorá však nešla po chodníku, ale mimo neho. Senzory autonómneho vozidla ju nedokázali zaznamenať, preto takéto 
auto nedokázalo zrážke zabrániť. Žena neskôr svojim zraneniam v nemocnici podľahla.  

 
23 TEGMARK, M. 2016. <https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/?cn-reloaded=1> 
24 HENDRY, E. R. 2014. <https://www.smithsonianmag.com/innovation/what-happens-when-artificial-intelligence-turns-us-
180949415/> 
25 HENDRY, E. R. 2014. <https://www.smithsonianmag.com/innovation/what-happens-when-artificial-intelligence-turns-us-
180949415/> 
26 ČURILA, D. 2014. s. 14 
27 ČURILA, D. 2014. s. 14 
28 National Science and Technology Council. 2016. s. 48 
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Testovanie autonómnych vozidiel bolo v bežnej premávke zastavené. Ako povedal John M. Simpson, „roboty nedokážu 
predpokladať ľudské správanie a pravý problém nastáva v interakcii autonómnych vozidiel a ľudí samotných.“29 

Rôzne spoločnosti vyrábajúce dopravné vozidlá sa snažia vyvinúť technológiu, ktorá bude plne spôsobilá na riadenie 
vozidla v cestnej premávke. Americká spoločnosť „Ford“ a nemecká spoločnosť „BMW“ oznámili, že do roku 2021 budú mať 
vytvorené spomínané technológie a prídu na trh s novými plne funkčnými autonómnymi vozidlami. Ďalšími spoločnosťami, 
ktoré sa zaoberajú vytvorením autonómnych vozidiel sú Volvo, Medcedes-Benz či Audi, no ani jedna z nich oficiálne 
neoznámila, kedy chce s produktom prísť na trh. Ako som už vyššie spomenul, jedine spoločnosť „Tesla“ uviedla svoje 
čiastočne autonómne vozidlá do predaja. 

Avšak už v minulosti sme sa stretli s podobnými predpoveďami, preto ani rok 2021 nemusí predstavovať začiatok 
autonómnych vozidiel. Už v roku 2014 Elon Musk uviedol, že autonómne vozidlá budú pre zákazníkov k dispozícii do piatich 
rokov. O rok neskôr spoločnosť „Google“ oznámila podobnú prognózu.30 

 
3. PRÁVNA ÚPRAVA PROBLEMATIKY UMELEJ INTELIGENCIE  
 
3.1 PRÁVNA ÚPRAVA V RÁMCI EURÓPSKEHO PRÁVA 

 
Európske právo ešte nepozná právne záväzné usmernenia vývoja umelej inteligencie v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov v podobe smernice alebo nariadenia. Doterajšie kroky Európskej únie k právnej úprave umelej inteligencie 
dospeli len k dvom dokumentom, ktoré možno subsumovať pod „soft law“ Európskej únie. Tieto dva dokumenty nie sú právne 
záväzné a len usmerňujú a radia, ako by sa malo ďalej pokračovať v právnej úprave problematiky umelej inteligencie. 
Vytvorenie uvedených dvoch dokumentov bolo reakciou na vývoj umelej inteligencie v krajinách mimo Európskej únie, nakoľko 
Európska únia chce najprv právne upraviť postupy vytvárania a podporovania umelej inteligencie, aby sa nenaplnili možné 
riziká spojené s nekontrolovateľným vývojom tejto autonómne mysliacej technológie.  

Prvým z uvádzaných dokumentov je Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Európskej Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na 
človeka. Oznámenie, poukazujúc na hodnoty, na ktorých je založená Európska únia či Chartu základných práv Európskej 
únie, sa snaží o dosiahnutie dôvery v umelú inteligenciu. V Oznámení Komisia poukazuje najmä na etické usmernenia, ktoré 
musia vychádzať z regulačného rámca Európskej únie, nakoľko sama Európska únia má vysoko regulačný charakter. Komisia 
zriadila Expertnú skupinu na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu a zároveň bola vytvorené Európska aliancia pre umelú 
inteligenciu. V Oznámení Komisia stanovila sedem kľúčových požiadaviek, ktoré musí aplikácia umelej inteligencie spĺňať, 
aby sa dala požadovať za dôveryhodnú. Sú nimi ľudský faktor a dohľad; technická odolnosť a bezpečnosť; riadenie súkromia 
a údajov; transparentnosť; rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť; spoločenský a environmentálny blahobyt; či 
zodpovednosť. V pokračovaní Oznámenia sú všetky tieto požiadavky detailnejšie rozpracované. Neskôr v Oznámení je 
popísaná pilotná fáza, v ktorej Komisia vyzýva zainteresované strany, aby otestovali tieto požiadavky v praxi a prišli so 
spätnou väzbou, nakoľko bude potrebný konsenzus spomínaných zainteresovaných strán v týchto podmienkach. Na začiatku 
roku 2020 Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu na základe spätných väzieb zainteresovaných strán 
usmerní a aktualizuje usmernenia uvedeného dokumentu. Komisia aktualizované usmernenia následne prehodnotí 
a rozhodne, ako sa bude pokračovať v právnej úprave umelej inteligencie na európskej úrovni. V poslednej časti Oznámenia 
sa Komisia zaoberá vypracovaním medzinárodných etických usmernení v oblasti umelej inteligencie, v ktorých hovorí  
o konsenze v oblasti umelej inteligencie v celosvetovom formáte a nielen európskom.31 

  Druhým dokumentom je Uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho 
práva v oblasti robotiky s názvom Normy občianskeho práva v oblasti robotiky číslo 2018/C 252/25 zo 16. februára 2017. 
Dokument sa zaoberá všeobecnými a etickými zásadami, výskumom a inováciou, zodpovednosťou, bezpečnosťou, druhmi 
umelej inteligencie, zamestnanosťou, ako aj vplyvom na životné prostredie.32 Dokument sa snaží poukázať na základné 
rozdiely medzi právnymi úpravami pre ľudí a právnymi úpravami, ktoré budú musieť byť prijaté v spojení s umelou 
inteligenciou. Jedným z cieľov dokumentu je poukázať na zodpovednosť za škodu, ktorá je v tomto prípade ťažko zistiteľná. 
Spomínanú zodpovednosť zatiaľ dokument subsumuje pod úpravu podľa občianskeho práva ako objektívnu zodpovednosť 
vlastníka, čo je momentálne ťažké pretaviť do praxe, nakoľko do úvahy pripadajú viaceré osoby spojené s dôvodom vzniku 
škody ako výrobca, poskytovateľ softvéru, vlastník či tretie osoby. 

  
3.2 ÚPRAVA V RÁMCI PRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Slovenská republika sa k téme umelej inteligencie v právnom slova zmysle vyjadrila všeobecne v dvoch dokumentoch. 

V Deklarácii o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, ktorou sa zaväzuje kooperovať na vývoji umelej inteligencie 
a podporovať snahy Európskej únie.33 

Druhým dokumentom je Pozícia V4 k problematike umelej inteligencie, ktorá je spoločným vyjadrením Vyšehradskej 
skupiny, ktorú za Slovensko pripravoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 
29 LEVIN, S., WONG, J., C. <https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-
tempe.> 
30 CONDLIFFE, J.. 2021 May Be the Year of the Fully Autonomous Car. 
2016https://www.technologyreview.com/s/602196/2021-may-be-theyear-of-the-fully-autonomous-car/.204 Viz National 
Highway Traffic Safety 
31 Oznámenie Komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov 
04/2019: 2019, Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na človeka. 
32 Uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti roboty 
2015/2103(INL), 2018/C 252/25: 2017, Normy občianskeho práva v oblasti robotiky. 
33 Dekleracia EU: 2018. Deklerácia o spolupráci v oblasti umelej inteligencie.  
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Konkrétnou právnou reguláciou umelej inteligencie v Slovenskej republike je právna regulácia obsluhovania 
bezpilotných lietadiel v zmysle Rozhodnutia Dopravného úradu č.1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom 
spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie diferencuje bezpilotné lietadlá na 
autonómne lietadlá, diaľkovo riadené lietadlá, modely lietadiel a hračky. Ďalej v rozhodnutí špecifikuje povinnosti, ako 
napríklad v zmysle článku 3 Rozhodnutia zakazuje vykonanie letu autonómnym lietadlom vo vzdušnom priestore SR.34 

  

ZÁVER 
 
V práci pod názvom Riziká spojené s umelou inteligenciou a jej doterajšia právna regulácia v Európskej únii som sa 

chcel zamerať na riziká a nebezpečenstvá spojené s vývojom umelej inteligencie, ktorá je neustále zdokonaľovaná. V úvode 
práce som sa snažil priblížiť podstatu umelej inteligencie a jej históriu a následnej prejsť k problémom, na ktoré je potrebné 
myslieť pri vyvíjaní umelej inteligencie, pretože bezhlavý vývoj danej technológie by mohol viesť ku vzniku problémov 
spomenutých v práci. Chcel som poukázať aj na slabú právnu reguláciu, ktorá zatiaľ existuje vo sfére európskeho práva 
a práva Slovenskej republiky, ako aj na kroky, ktoré plánuje Európska únia realizovať v blízkej budúcnosti v oblasti regulácie 
technológii umelej inteligencie.  
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Abstract: The aim of this work is to analyze one of the basic objectives, which was realized within the concept of digital single 
market in European law. This was to remove roaming charges. Firstly, is analyzed digital single market, then individual projects 
that have been realized. I will also look at the strategic plans that the digital single market has for the future. The rest of the 
work is devoted to roaming. In this section, I will analyze the legal basis for calling abroad free of charge. In addition, I will try 
to interpret the data that have been published in the questionnaire. I will also look at exceptions that we can find in regulations, 
I will explain the functioning of this regulation on real cases which have arisen, respectively can occur. In the final part, I will 
present an advisory authority established within the European Union that solves roaming and other digital issues. 
 
Abstrakt: Cieľom tejto práce je rozobrať jeden zo základných cieľov, ktorý bol realizovaný v rámci koncepcie jednotného 
digitálneho trhu v Európskom práve. Týmto opatrením bolo odstránenie poplatkov za roaming. V tejto práci je analyzovaný 
najprv samotný jednotný digitálny trh, následne jednotlivé projekty, ktoré už boli realizované. Taktiež sa pozriem na strategické 
plány, ktoré jednotný digitálny trh má do budúcnosti. Ostatná časť práce je už venovaná roamingu. V tejto časti budem 
analyzovať právny rámec možnosti volania v zahraničí bez poplatkov. Ďalej sa pokúsim interpretovať dáta, ktoré vyšli 
v dotazníku, pozriem sa na jednotlivé výnimky, ktoré sú uplatňovane v nariadeniach, vysvetlím fungovanie tohto nariadenia 
na reálnych prípadoch, ktoré nastali resp. môžu nastať. V záverečnej časti predstavím poradný orgán zriadený v rámci 
Európskej únie, ktorý rieši problémy spojené s roamingom a ostatnými digitálnymi problémami. 
 
Key words: Digital single market, European law, roaming, without fees, regulations, European Commission, strategic plans, 
EU Member state 
 
Kľúčové slová: Jednotný digitálny trh, Európske právo, roaming, bez poplatkov, nariadenia, Európska komisia, strategické 
plány, členský štát EÚ 
 
 
Úvod 

Témou tohto príspevku je rozobratie problematiky jednotného digitálneho trhu a to konkrétne jednej z jeho častí, 

ktorou je zrušenie poplatkov za roaming. Roaming využíva obrovské množstvo ľudí v rámci Európskej únie, ale aj v rámci 

sveta. Jeden zo základných pilierov na ktorých je budovaný jednotný digitálny trh, je odstránenie poplatkov za roaming. Od 

približne polovice roka 2017 využívame túto službu na plno, no len veľmi málo ľudí si uvedomuje, že fungovanie celého 

tohto systému zabezpečuje Európska únia v rámci svojich právomocí. V tejto práci sa pokúsim priblížiť, čo to vlastne 

jednotný digitálny trh je a aké ma ciele. Následne sa pozriem na jednotlivé projekty, ktorými sa zaoberá a ako rieši problémy 

v nich. To nám poskytne určité východisko pre pochopenie fungovania roamingu bez poplatkov. Ďalšia časť práce sa bude 

zaoberať už len roamingom. Rozoberiem ako funguje celý tento systém, aké sú podmienky aby ho mohol občan Európskej 

únie užívať. Neopomeniem ani právny základ z ktorého vychádzame a taktiež ako pridanú hodnotu považujem dotazník, 

v ktorom som zisťoval spokojnosť ľudí s nariadeniami Európskej únie v rôznych oblastiach. V záverečnej časti tejto práce 

približujem fungovanie roamingu bez poplatkov v jednotlivých balíčkoch, ktoré bežní operátori ponúkajú. Jedným z cieľov 

tejto práce je aj ukázať významnosť a dôležitosť legislatívy, ktorú produkuje Európska únia. Zabezpečenie bezpoplatkového 

volania aj z iných členských štátov otvára úplne iné možnosti, ktoré sme doteraz nemali. Je to ďalší krok ku odbúraniu 

hraníc, ktoré sú medzi štátmi. Úspešnosť tejto snahy Európskej únie dokumentujú aj čísla, ktoré vravia o niekoľko násobnom 

náraste využívania roamingu. Zrušenie poplatkov za hovory a ostatné služby v zahraničí je veľmi významný krok ku 

zdokonaleniu jednotného digitálne trhu. Túto tému som si vybral, pretože si myslím, že to je téma, ktorá sa nás dotýka asi 

v najväčšej možnej miere, nakoľko každý z nás cestuje do zahraničia. No veľmi veľké množstvo z nás – ľudí si vravelo, že 

nebudú volať lebo budú mať účtované drahé poplatky. Od roku 2017 tento problém nemáme a Európska únia čím ďalej, tým 

lepšie buduje jednotný digitálny trh. 

Jednotný digitálny trh - všeobecne 

Európska únia sa dlhodobo snaží napomáhať nám – občanom Európskej únie. Snaží sa o vytvorenie právneho 

poriadku, ktorý je súbežný s tým vnútroštátnym, no veľmi často sa ten vnútroštátny musí prispôsobiť právnym aktom Európskej 

únie. Odporcovia sa stále odvolávajú na to, že nás ovláda Európska únia a Slovenská republika tým stráca suverenitu 

a podobne. Z právneho hľadiska je to úplný nezmysel, nakoľko pripojenie Slovenskej republiky do Európskej únie bolo 

vykonané v súlade s právom a tak od roku 2004 sme súčasťou Európskej únie. Od tej doby sme boli svedkami vývoja celej 

Európskej únie a s tým aj súvisí vývoj právneho poriadku. Ako najvšeobecnejší trh, ktorý je tu s nami už veľmi dlho je trh, ktorý 

zabezpečuje voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb, v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať 

a podnikať. Bavíme sa tu o vnútornom trhu. Avšak vnútorný trh nie je predmetom tejto práce, predmetom tejto práce je 

jednotný digitálny trh a konkrétne jedna z jeho súčastí, ktorou je zrušenie poplatkov za roaming. Ešte pred preskúmaním 

problematiky roamingu je potrebné definovať, čo to jednotný digitálny trh je, čo pre nás robí, aké máme z neho výhody a prečo 

je dôležité aby Európska únia pracovala aj naďalej na projekte zvanom  jednotný digitálny trh. Môžeme si pomôcť tým, čím sa 

Európska únia zaoberá v oblasti vnútorného trhu. V oblasti vnútorného trhu sa Európska únia snaží o vytvorenie jednotného 
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trhu s výrobkami a službami na celom svojom území. No a o podobný cieľ sa snaží aj jednotný digitálny trh a to o odstránenie 

regulačných bariér. Pod regulačnými bariérami rozumieme akékoľvek prekážky, ktoré by bránili vo využívaní digitálnych 

a online technológii. Jednotný digitálny trh pokrýva veľmi veľa oblastí a to od digitálneho marketingu až po elektronický obchod. 

Hlavne pre menšie podniky je výhodné, že s veľmi nízkymi nákladmi a veľmi rýchlo vedia prekračovať hranice. Podniku je už 

v podstate jedno, kde má sídlo, pretože v digitalizovanej Európe vie prekračovať hranice jednotlivých štátov v priebehu pár 

minút. Cieľom jednotného digitálneho trhu je práve umožnenie využívanie moderných technológii na 100%. Očakáva sa, že 

táto sloboda by mala prispieť vyše 400 miliardami eur ročne do európskeho hospodárstva a mala by vytvoriť nové pracovné 

miesta. A ako vytvorí tento trh nové pracovné miesta? Práve prostredníctvom využívania moderných technológii budú môcť 

podniky expandovať aj do iných krajín, čo spôsobí nárast pracovných miest v týchto krajinách. Toto je však korporačná oblasť, 

avšak aké výhody prináša jednotný digitálny trh nám – občanom EU? Uľahčí nám prístup k informáciám, ku kultúre, ako som 

napísal vyššie, vytvorí nové pracovné miesta a v neposlednom rade sa snaží o vytvorenie modernej verejnej správy. 

V začiatkoch jednotného digitálneho trhu sme mali len papier a na ňom napísaných niekoľko prísľubov, ktoré sa prezentovali 

ako stratégia jednotného digitálneho trhu. Teraz, vieme že 35 prísľubov z tejto stratégie je už splnených a ďalšie sú na 

najlepšej ceste k tomu aby boli splnené. Samozrejme, táto stratégia sa časom bude meniť, nakoľko vieme, že oblasť 

informačných technológii sa mení zo dňa na deň. Čo sa týka zrealizovaných prísľubov tak je ich mnoho, no sú tu také, ktoré 

sa nás dotkli či už v pozitívnom, ale aj v negatívnom význame. Medzi tie, ktoré sa nás dotkli v pozitívnom význame môžeme 

zaradiť napríklad zrušenie poplatkov za roaming, online platformy -ochrana na týchto platformách a odstránenie nekalej 

hospodárskej súťaže, iniciatíva WiFi4EU a prenosnosť online obsahu. Čo sa týka druhej strany a to tých negatívnych 

z pohľadu spotrebiteľa je tzv. GDPR alebo ochrana osobných údajov. Prečo si dovoľujem povedať, že GDPR má skôr 

negatívny ohlas medzi verejnosťou? Vykonal som malý výskum prostredníctvom dotazníka na vzorke 100 ľudí z rôznych 

vekových kategórii. Pýtal som sa, či sú alebo nie sú spokojní s GDPR a ako ich táto regulácia ovplyvňuje. 53 ľudí povedalo, 

že s touto legislatívou nie sú spokojní. 24 ľudí sa vyjadrilo, že sa ich to nijako nedotýka. 23 ľudí sa vyjadrilo, že to na nich 

pôsobí pozitívne a cítia sa bezpečnejšie. Nakoľko, ja sa prikláňam k možnosti, že GDPR je potrebné a chráni nás tak väčšina 

ľudí hlasovala pre možnosť, že GDPR je pre nich príťažou. Jednou z častí dotazníka bolo aj uviesť dôvod, prečo odpovedali 

respondenti kladne resp. záporne. Väčšina tento dôvod nevedela uviesť, a tak keď som sa pýtal prečo ste hlasovali negatívne 

tak odpoveďou bola silná medializácia: Televízie propagujú túto normu ako prudko negatívnu, ktorá akurát zvýši byrokraciu, 

avšak neuvedomujú si, že na druhej strane je spotrebiteľ, ktorého GDPR chráni, zvlášť pri používaní internetu. Niektorí ľudia, 

obzvlášť z korporačnej sféry uviedli, že im to zvýšilo náklady na nákup bezpečnejších systémov a taktiež im to berie čas. 

Avšak môj názor na to je taký, že osobné údaje sa nazývajú preto osobné, pretože by mali požívať veľmi vysokú mieru ochrany. 

Preto aj napriek negatívnym výsledkom z tohto dotazníka si stále myslím, že GDPR pomáha chrániť ľudí. Ako som spomínal 

vyššie tak Európska únia pracuje na viacerých projektoch a v tejto časti by som veľmi v skratke chcel zhrnúť jednotlivé aktivity, 

ktorými sa EU zaoberá v oblasti jednotného digitálneho trhu. Jednou z nich sú online platformy. Európska únia pracuje na 

riešení nekalých zmluvných ustanovení a obchodných praktík, ktoré sa zistili vo vzťahoch medzi platformami a podnikmi. V 

tejto súvislosti nedávno prijala aj rozhodnutia o presadzovaní hospodárskej súťaže. Wifi4EU je zaujímavý projekt, ktorého 

cieľom je inštalácia bezplatných WiFi hotspotov na verejných miestach ako napríklad na námestiach v parkoch a podobne. 

Cieľom WiFi4EU je zlepšenie prepojenosti, najmä v miestach s obmedzeným prístupom k internetu. Na tento projekt je 

vyčlenených 120 miliónov eur a môžu sa o to zaujímať jednotlivé miestne orgány. Po udelení čiastky potrebnej na vybudovanie 

tohto systému, budú však musieť ostatné náklady na prevádzkovanie znášať príslušné verejné orgány. No a máme tu ešte 

prenosnosť online obsahu. Čo si pod týmto predstaviť? Prenosnosť online obsahu je projekt, ktorý nám zabezpečí, že 

kdekoľvek v rámci EU budeme môcť využívať svoje online predplatné filmov, športových podujatí, elektronických kníh, 

videohier a hudobných služieb, a to rovnako, ako to robievame doma. Samozrejme, na toto nadväzuje aj modernizácia 

autorského práva EU.  

Roaming bez poplatkov 

VŠEOBECNE 

V predošlých častiach sme si objasnili, prečo je jednotný digitálny trh dôležitý, z akých časti sa skladá, no mohli sme si 

všimnúť, že jednu časť som zámerne vynechal a tou je zrušenie poplatkov za roaming. Ostatná časť tejto práce sa bude 

zaoberať už len a len s touto problematikou. Všeobecný právny rámec tejto problematiky tvorí 5 základných právnych 

predpisov. Samozrejme, na tieto predpisy nadväzujú aj ďalšie akty, avšak tieto nemajú pre túto prácu až taký zásadný význam. 

5 základných predpisov je: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) 2015/2120, Vykonávacie nariadenie Komisie (eú) 

2016/2286, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) 2018/1971, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) 

2017/920, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) č. 531/2012. Nás spotrebiteľov sa asi najviac dotklo prvé 

spomínané nariadenie, ktoré nám zabezpečilo roaming bez akýchkoľvek poplatkov. Vymedzené to máme v článku 6a 

nariadenia 2015/2120 : „S účinnosťou od 15. júna 2017 za predpokladu, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať na základe 

návrhu uvedeného v článku 19 ods. 2, je v uvedený deň uplatniteľný, a s výhradou článkov 6b a 6c, poskytovatelia roamingu 

nesmú roamingovým zákazníkom v žiadnom členskom štáte ukladať žiadny príplatok k domácej maloobchodnej cene“35. Tým 

pádom od 17 júna 2017 neplatíme poplatky za roaming. Je tu určité obmedzenie primeraného využívania, avšak pre bežných 

užívateľov toto nie je obmedzenie. O primeranom užívaní budem písať v ďalšom texte. Pre bežných spotrebiteľov to znamená, 

že ak si platia určitý balík minút, SMS správ a dát v domovskej krajine, všetky volania, SMS správy a pripojenie na internet s 

vyhľadávaním dát, ktoré uskutočníte počas cesty do zahraničia v rámci EÚ, budú z tohto objemu odpočítané, ako keby ste 

boli doma, teda bez ďalších poplatkov. Pre operátora to znamená vyššie náklady, nakoľko musí zaplatiť operátorovi v cudzine 

 
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) č. 2015/2120, čl. 6a 
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za používanie jeho sietí. Niektorí užívatelia si mylne myslia, že jediný efekt, ktorý bude mať zrušenie roamingu je to, že sa im 

predražia paušály. Je to logické, keďže operátorovi vzniknú náklady a tak to premietne do cien, ktoré platia spotrebitelia. Avšak 

aj na toto Európska únia myslela. Od roku 2007 pracuje na znižovaní spotrebiteľských cien za roaming a paušály v jednotlivých 

krajinách. Vďaka tejto snahe sa podarilo dosiahnuť to-čo v dnešnej dobe využívame na dennom poriadku. Paušál alebo iné 

služby od operátora máme za tú istú cenu, s tým, že môžeme ju využívať bez poplatkov kdekoľvek na území Európskej únie. 

Tento prístup je dokumentovaný aj v článku 1 nariadenia 531/2012, kde sa dozvieme základný účel nariadenia, ktoré bolo 

novelizované vyššie uvedeným nariadením 2017/920 a tým je: „Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup na 

zabezpečenie toho, aby užívatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v Únii neplatili neprimerane vysoké 

ceny za roamingové služby v rámci Únie v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami“36. Čiže základom je toto 

nariadenie, ktorého účel však bol len zabezpečiť neprimerane vysoké poplatky za využívanie roamingu. V roku 2012 sme ešte 

nemohli hovoriť o roamingu bez poplatkov. No vidíme, že Európska únia nás chránila ešte pred prijatím nariadenia ktoré nám 

zabezpečilo v podstate bezpoplatkový roaming. Zaujímavým v tomto nariadení je ešte článok 16 nariadenia 531/2012, ktorý 

nám hovorí kto dozerá na dodržiavanie týchto nariadení. Toto nariadenie deleguje kontrolovanie na národné regulačné orgány, 

toto ostalo aj po novelizácii tohto nariadenia nariadením číslo 2015/2120, avšak teraz majú národné regulačné orgány 

povinnosť uverejňovať správy o monitorovaní situácie na území daného štátu a taktiež akékoľvek zistenia musia postúpiť 

BEREC-u a Komisii. Čo sa týka sankcii, tak tieto ponecháva Európska únia na jednotlivé členské štáty. Charakteristické znaky 

týchto sankcii sú, že musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Článok 19 nariadenia 2015/2120 má názov preskúmavanie 

a hovorí o tom, že Európska Komisia do 15.6.2017 preskúma veľkoobchodný roamingový trh a zistí, či tento trh je pripravený 

na zmenu. Taktiež posúdi všetky potrebné opatrenia na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov.  

POLITIKA PRIMERANÉHO VYUŽÍVANIA ROAMINGU 

Ako som spomínal v úvodnej časti textu tak v tejto časti sa pozrieme na to, čo znamená politika primeraného využívania 

roamingu. Politika primeraného využívania chráni operátorov proti zneužívaniu pravidiel. Právny podklad nájdeme v článku 

6b Nariadenia európskeho parlamentu a rady (eú) 2015/2120. Na toto nariadenie následne nadväzuje Vykonávacie nariadenie 

komisie (eú) 2016/2286, ktoré nám bližšie upresňuje politiku primeraného využívania. Cieľom týchto pravidiel je vytvoriť 

spravodlivé kontrolné mechanizmy aby sa zabránilo zákazníkom zneužívať tieto pravidlá. Aby sa tieto pravidlá nezneužívali, 

tak je povolené využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce ceny, avšak len na účely 

pravidelného cestovania. No pojem pravidelné cestovanie je príliš široký a nevieme presne, čo znamená. Zákazník, ktorý 

pravidelne cestuje do zahraničia v rámci Európskej únie, je zákazník, ktorý má obvyklý pobyt v členskom štáte daného 

poskytovateľa roamingu alebo má v danom štáte stabilné väzby, ktoré očividne znamenajú jeho prítomnosť na tomto území. 

Samozrejme, tento zákazník musí využívať maloobchodné roamingové služby v inom členskom štáte. Keď sa zamyslíme nad 

prvou časťou tejto definície tak je úplne očividné o čo ide, avšak čo znamenajú „stabilné väzby“? Stabilné väzby v určitom 

členskom štáte znamenajú prítomnosť občana na území daného členského štátu, ktorá je determinovaná trvalým pracovným 

pomerom na plný úväzok. Toto isté sa vzťahuje aj na cezhraničných pracovníkov. Počas využívania roamingu nie je množstvo 

volaní a textových správ nijako obmedzené. Všetky volania alebo správy, ktoré nemáte zahrnuté v zmluve, budú 

spoplatňované rovnakou sadzbou, akú by ste platili vo svojej domovskej krajine. No sú situácie, kedy vám môže operátor 

účtovať poplatky za volania, SMS a dáta. Je to práve vtedy, keď sa poruší politika primeraného využívania služby. Operátor 

nás vždy upozorní pri vstupe do inej krajiny na túto politiku, najčastejšie ju nájdeme v SMS správach nazývanú ako zásadu 

korektného využívania služby (FUP). Tá nám hovorí o tom, že spotreba/prítomnosť v EU počas posledných 4 mesiacov musí 

byť nižšia ako spotreba/prítomnosť v domácej sieti. V preklade to znamená, že roamingové poplatky Vám budú účtované ak 

ste za posledné 4 mesiace strávili v krajinách EÚ viac ako 50% času a zároveň ste spotrebovali v týchto krajinách viac ako 

50% minút hovorov, SMS, MMS alebo dát. Druhou podmienkou je, že nesmiete v zahraničí preniesť viac dát ako určuje hranica 

korektného využívania služby. Na výpočet maximálneho možného prenosu dát slúži tento vzorec: (cena paušálu bez 

DPH/4,5)*2 = objem GB. Ak sa poruší táto zásada budú účtované roamingové poplatky zo strany operátora. No, pred začatím 

účtovania poplatkov sa musí s vami operátor spojiť a informovať vás, že ak sa budete naďalej zdržiavať v zahraničí, môžu sa 

na vás vzťahovať poplatky. Ak do dvoch týždňov od prijatia upozornenia začnete telefón používať častejšie vo svojej 

domovskej krajine, poplatky vám účtované nebudú. V opačnom prípade začne mobilný operátor účtovať poplatky za služby. 

Tieto poplatky sú taktiež regulované. To znamená, že operátor si nemôže svojvoľne určovať výšku príplatku. Nariadenie 

európskeho parlamentu a rady (eú) 2017/920 nám vytvorilo právny rámec a zároveň určilo hornú hranicu poplatkov, ktoré 

môžu byť účtované za jednotlivé služby. Citované nariadenie nám určuje hornú hranicu poplatkov pre hovory, SMS 

a prečerpané dáta. V prípade hovorov je táto hranica stanovená na 0,032 EUR za minútu volania. Čo sa týka textových správ, 

tak hranica je stanovená na 0,01 EUR za správu. Najzaujímavejšie z pohľadu právnej regulácie sú dáta, pretože Európska 

únia v tomto nariadení stanovuje každoročné znižovanie maximálnej hranice poplatkov. Od roku 2017 každoročne klesne táto 

suma, až by sme sa mali dostať na hranicu 2,50 eur za GB dát. V nasledujúcom grafe vidíme krivku, ktorá nám ukazuje akým 

smerom sa odvíjajú poplatky v rámci Európskej únie. Aj toto znižovanie poplatkov za GB prenesených dát v zahraničí 

podporuje rozvoj jednotného digitálneho trhu v rámci Európskej únie. Avšak ako sa dozvieme v ďalšej časti textu, v niektorých 

členských štátoch môže byť problém samotná cena za dáta, ktorá je častokrát prehnaná. Preto stojí Európska únia pred veľmi 

ťažkou úlohou a to vyriešenie určitej jednotnej sadzby pre všetkých operátorov členských štátov. Pretože na jednej strane je 

perfektné, že znižujeme poplatky za prípadný roaming, avšak pokiaľ budú poplatky vnútri štátov veľmi vysoké, ľudia nebudú 

využívať tieto služby ani vnútri štátu, nie to ešte v zahraničí. 

 
36 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) č. 531/2012, čl. 1 
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GRAF 1 Maximálne poplatky za GB dát 

VÝNIMKA UDRŽATEĽNOSTI 

Avšak nariadenie 2015/2120 v článku 6c vymedzuje aj výnimku z povinnosti zrušiť poplatky za roaming. Táto výnimka 

je nazývaná výnimka udržateľnosti. Doslovná dikcia uvedeného článku je: „Za osobitných a výnimočných okolností a s cieľom 

zabezpečiť udržateľnosť svojho domáceho modelu poplatkov, ak poskytovateľ roamingu nie je schopný pokryť svoje celkové 

skutočné a predpokladané náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb v súlade s článkami 6a a 6b zo 

svojich celkových skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania takýchto služieb, tento poskytovateľ roamingu môže 

požiadať o povolenie uplatňovať príplatok. Uvedený príplatok sa uplatní len v rozsahu nevyhnutnom na náhradu nákladov na 

poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb.“37 To znamená, že táto výnimka sa uplatní len v prípade 

ak by náklady potrebné na zrušenie poplatkov za roaming prevyšovali príjmy z týchto služieb. Čiže ak by operátor nedokázal 

kryť náklady, tak môže požiadať a udelenie výnimky. Táto žiadosť bude adresovaná národnému regulačnému úradu, ktorý 

zhodnotí, či táto žiadosť je opodstatnená. Národný regulačný úrad skúma či udržateľnosť domáceho modelu poplatkov by 

bola ohrozená. Následne, každých 12 mesiacov musí žiadateľ predkladať správu, v ktorej bude uverejňovať ich skutočnú 

situáciu v oblasti nákladov a výnosov.  Čo je podstatné, že operátor môže účtovať poplatky za roaming len v rozsahu 

nevyhnutnom na pokrytie nákladov. Táto výnimka je samozrejme uplatňovaná len vo výnimočných prípadoch, kedy by mohlo 

zrušenie poplatkov za roaming viesť aj k celkovému ohrozeniu ekonomiky a spôsobovalo by príliš vysokú stratu. To by mohlo 

viesť k následnému odchodu jednotlivých operátorov z daného štátu v dôsledku nerentabilnosti ďalšej prevádzky. Preto 

Európska únia musela myslieť aj na túto možnosť. Do dnešného dňa túto možnosť využili len tri štáty a to Litva, Fínsko 

a Estónsko. Samozrejme požiadať o túto možnosť mohlo viacero štátov, resp. môže požiadať akýkoľvek štát, avšak schválená 

do dnešného dňa bola len týmto trom. To nevylučuje, že v budúcnosti sa k ním môžu pridať aj ďalší. 

BEREC- BODY OF EUROPEAN REGULATORS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS 

Poslednou súčasťou bezchybného fungovania systému je zriadenie poradného orgánu, ktorý by radil na jednej strane 

národným regulačným úradom a na strane druhej Európskej Komisii v súvislosti s prijímaním legislatívnych aktov. Presne 

takýmto orgánom je Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie tzv. BEREC. BEREC bol zriadený 

nariadením európskeho parlamentu a rady 2018/1971. Tento orgán je orgánom Európskej únie a má právnu subjektivitu. Sídlo 

má v Rige. Platí, že tento úrad má v každom členskom štáte najširšiu spôsobilosť na práva a povinnosti a taktiež na právne 

úkony, akú vnútroštátne právo právnickým osobám priznáva. Základné úlohy tohto orgánu sú: poskytovanie poradenstva 

národným regulačným orgánom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Nemožno opomenúť aj pomoc v prípade 

akejkoľvek technickej záležitosti týkajúcej sa elektronických komunikácii. Taktiež pomáha Komisii s prípravou legislatívnych 

návrhov v oblasti elektronických komunikácii. Tento orgán ako jednu zo svojich úloh vydáva stanoviská a usmernenia, 

vykonáva analýzy, podáva správy o technických záležitostiach, podáva správy, udržiava databázy a hodnotí potrebu 

regulačnej inovácie. Čiže orgán BEREC je využívaný hlavne ako poradný orgán. BEREC uzatvára celý projekt bezpoplatkové 

roamingu. To neznamená, že ďalej sa tým Európska únia nebude zaoberať, znamená to len položenie základného rámca 

pravidiel, na ktorých sa dá v budúcnosti stavať. Začali sme s úvodnými nariadeniami, prešli sme cez jednotlivé výnimky, zriadili 

sme poradný orgán a na záver je potrebné zdôrazniť význam tejto legislatívnej činnosti, a to prostredníctvom nárastu 

využívania jednotlivých služieb. V správe komisie o vykonaní nariadenia z decembra 2018 nájdeme zaujímavé fakty. 

Európska komisia zhodnotila, že toto nariadenie sa dodržiava a že nezaznamenali veľké množstvo pokusov o oklamanie resp. 

obídenie systému. Ľudia začali niekoľko-násobne viac používať roaming, konkrétne je to zvýšenie využívania roamingu 

o 435%. Je to obrovský nárast oproti predošlému využívaniu. Všeobecná výnimka udržateľnosti bola udelená 3 krajinám a to 

Fínsku, Litve a Estónsku. Čiže zrušenie roamingových poplatkov bolo určite správne rozhodnutie, ktoré prispelo k väčšiemu 

využívaniu roamingu. Toto zvýšenie využívania roamingu bolo jedným z cieľov jednotného digitálneho trhu a to sa naplnilo. 

 
37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (eú) 2015/2120, čl. 6c 
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SPOTREBITEĽSKÉ NÁROKY V RÔZNYCH SITUÁCIACH 

V tejto časti by som sa chcel zamerať na jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať a ako ich bezpoplatkový roaming rieši, 

resp. aké má spotrebiteľ nároky. Čo v prípade, ak spotrebiteľ má predplatenú kartu alebo ľudovo nazývaný „kredit“ ? V zásade 

platí, že spotrebiteľ môže telefón využívať aj v iných krajinách Európskej únie bez dodatočných poplatkov. Ak však spotrebiteľ 

platí jednotkovú cenu a zároveň domáca jednotková cena za dáta je nižšia ako 4,5 EUR za GB dát, mobilný operátor má 

možnosť obmedziť množstvo týchto dát. No ani mobilný operátor nemôže obmedziť tieto dáta podľa svojho uváženia, platí 

zásada ,že po vydelení aktuálneho kreditu sumou 4,5 nám vyjde minimálne počet GB dát, ktorý nám musí operátor garantovať. 

V prípade 25 eurového kreditu v čase odchodu do zahraničia, nám operátor musí garantovať 25/4,5=5,55 GB dát. Ďalší prípad 

môže nastať v prípade neobmedzených dát, ktoré väčšina užívateľov už v dnešnej dobe má. V tomto prípade sa minimálne 

množstvo dát, ktoré nám musí operátor poskytnúť bude odvíjať od mesačného poplatku plateného za paušál. Platí, že ak 

vydelíme cenu mesačného paušálu sumou 4,5 EUR a vynásobíme dvomi dostaneme minimálne množstvo dát, ktoré môžeme 

prečerpať na území danej krajiny. Čiže napríklad v prípade 50 eurového paušálu sa bude postupovať nasledovne: 

2*50/4,5=22,22 GB. Čiže, minimálne 22 GB dát môže daný subjekt prečerpať. Poslednou bežnou situáciou, ktorá môže nastať 

je, že v zmluve máme zahrnuté obmedzené dáta. Tu platí, že subjekt môže tieto dáta využívať tak ako doma bez ďalších 

poplatkov a obmedzený je práve množstvom dát, ktoré má v zmluve. Aj v tomto prípade môže operátor určiť limit dát, ktorý je 

nižší než ten čo máme „doma“ ale to len v jednom prípade. V prípade keď cena za GB je nižšia ako 2,25 EUR. Zásada 

korektného využívania služby je teda jasná, ak trávite viac času v zahraničí a čerpáte tam viacej dát alebo iných služieb ako 

doma musíte platiť poplatky za roaming. No existujú aj situácie, kedy ľudia nechcú porušovať tieto pravidlá, ale aj napriek 

tomu ich porušujú bez ich zavinenia. Ako príklad možno uviesť ľudí bývajúcich v pohraničných oblastiach. Čo v prípade ak sa 

bude pripájať telefón človeka žijúceho na Slovensku k rakúskym operátorom len z dôvodu toho, že býva blízko hraníc? 

Vyčerpá si tým celý balík a potom bude mať povinnosť platiť ? V tomto prípade platí, že ak sa telefón prihlási na domácu sieť 

aspoň raz za deň, považuje sa to za využívanie domácich služieb, a nie za roaming. Je potrebné však kontaktovať operátora 

a informovať ho o tejto skutočnosti, a prípadne sa s ním dohodnúť ako v týchto veciach postupovať. Avšak toto nariadenie 

platí, ako je všeobecne známe, len na území Európskej únie. To znamená, že poplatky za roaming mimo Európskej únie môžu 

byť vysoké. Operátori poskytujú taktiež rovnaký systém roamingu bez poplatkov aj v iných krajinách. Medzi tieto krajiny 

môžeme zaradiť napríklad Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Monako a Andorra. V týchto krajinách väčšina operátorov 

poskytuje bezpoplatkový roaming. Nie všetci operátori ho však poskytujú.  

BEZPOPLATKOVÝ ROAMING VS GDPR 

 V predošlej časti textu som hovoril o dotazníku ohľadne GPDR, ktorý však bol len súčasťou dotazníka týkajúceho sa 

roamingu. Nepovažoval som za potrebné, pýtať sa v rámci tohto dotazníka operátorov. Predpokladám, že oni s týmto 

nariadením nebudú spokojní, čo je pochopiteľné, keďže jediný výsledok pre nich je, že musia poskytovať lepšie služby za tú 

istú cenu a tým pádom im rastú náklady. Môj dotazník sa týkal len konečných spotrebiteľov avšak v rôznom veku. 

Samozrejme, pred položením jednotlivých otázok som oboznámil účastníkov s problematikou. Tu už vyšli výsledky omnoho 

viac pozitívne v porovnaní s GDPR. Až 74 ľudí povedalo, že bezpoplatkový roaming už využili resp. využívajú veľmi často. 26 

ľudí uviedlo, že túto službu ešte nevyužili a nedotýka sa ich táto legislatíva. To samozrejme nevylučuje, že túto službu 

nevyužijú v budúcnosti, avšak v tomto dotazníku sa vyjadrili neutrálne. Vidíme, že výsledky tohto dotazníka sú diametrálne 

odlišné ako tie v prípade dotazníka o GDPR. V tomto prípade sme sa nestretli ani s jednou jedinou negatívnou odpoveďou. 

Pre porovnanie jednotlivých dát som vytvoril tieto dva grafy. 

 

GRAF 2 - Miera spokojnosti občanov s bezpoplatkovým roamingom v porovnaní s GDPR 

 Čo môže byť dôvodom takto diametrálne odlišných výsledkov? Z porovnania jednoznačne vyplýva, že ľudom je bezpečnosť 

na internete ľahostajnejšia ako to, že budú platiť poplatky za hovory v zahraničí. Myslím si, že ľudia si neuvedomujú, aké riziko 
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na internete hrozí v oblasti osobných údajov. Dobrý „hacker“ vie iba so základnými údajmi o vás, zobrať rôzne internetové 

pôžičky, vie kupovať prostredníctvom vašej karty a nepotrebuje žiadne overenia, vie sa vydávať za vás na internete 

a kontaktovať vašich známych aby z nich vymámil peniaze. Riziko na internete je obrovské, nakoľko je to priestor bez hraníc 

a preto si myslím, že GDPR je veľmi správne rozhodnutie a snaží sa predchádzať týmto nepríjemnostiam. Týmto nechcem 

degradovať význam zrušenia poplatkov za roaming, avšak bezpečnosť na internete je z môjho uhla pohľadu omnoho 

dôležitejšia. Ľudia si v prípade internetovej bezpečnosti neuvedomujú aké riziko hrozí a tým pádom majú pocit, že ich sa to 

netýka. Na druhej strane máme roaming, ktorý priamo súvisí s výdajmi spotrebiteľov a preto zníženie týchto výdajov hodnotia 

pozitívne. Tento prieskum však nepriniesol len prekvapivé výsledky, no aj jednu zaujímavosť. Jeden respondent z Českej 

republiky mi nad rámec prieskumu uviedol, že u nich sú  poplatky za paušály a pod. omnoho vyššie ako u nás na území 

Slovenskej republiky. A tak som si prostredníctvom internetu navolil dva rovnaké paušály. Obidva obsahovali neobmedzené 

volania v domovskej krajine ale aj do zahraničia, neobmedzené SMS a 2 GB dát. Výsledok ma prekvapil. Čakal som, že tam 

rozdiel bude avšak nečakal som že až taký veľký. Slovenský operátor ponúkal tento paušál za 13,99 eur, Český operátor 

ponúkal takýto paušál za 659,79 českých korún, čo je v prepočte približne 25,79 eur. To je skoro dvojnásobne viac a pritom 

za tú istú službu. Česká ministerka to odôvodnila takto: „Keď budete niekomu stále dookola opakovať ,máme drahé dá ta, 

máme drahé dáta‘, tak čo urobíte? Keď zoberiete mobil, nepripojíte sa na internet cez dáta, ale budete hľadať voľnú wifinu. A 

sme pri tom. Čím menej dát sa používa, pretože sa im vyhýbame, tým neprispievame k tomu, aby boli lacnejšie.“38 Táto úvaha 

je presný opak toho o čo sa snaží Európska únia, ktorá práve vraví, že treba budovať voľné hotspoty aby bola možnosť sa 

kdekoľvek pripojiť na wifi. Vysoké ceny za paušály a dáta vedú práve k tomu aby ľudia menej využívali internet a to narušuje 

koncepciu jednotného digitálneho trhu. Preto je otázne ako sa vysporiada Európska únia s cenami paušálov. Ako možné 

riešenie je zavedenie jednotnej sadzby pre všetky členské štáty EU.  

Záver 

Cieľom tejto práce bolo zanalyzovať prácu Európskej únie v oblasti jednotného digitálne trhu, konkrétne v oblasti 

sprístupňovania volaní bez poplatkov v iných členských štátoch ako je domáca krajina. Sekundárnym cieľom bolo nájsť určité 

chyby, ktoré ukáže až reálne fungovanie týchto nariadení. Nariadenie, ktoré zaviedlo bezpoplatkový roaming je zavedené už 

vyše dvoch rokov a tak vieme zhodnotiť jeho úspešnosť resp. neúspešnosť. Z tejto práce nám vyplynulo niekoľko zaujímavých 

poznatkov. Základným poznatkom, ktorý vyplynul z dotazníku realizovaného na vzorke 100 ľudí v rôznom veku je ten, že 

väčšina ľudí je spokojných s touto legislatívou. To je asi najdôležitejšiu vecou v akomkoľvek zákonodarnom procese, nakoľko 

každá jedna normotvorba má hlavne slúžiť ľudom. Záujem o služby roamingu sa niekoľko-násobne zvýšil, čo prispieva 

k budovaniu jednotného digitálneho trhu. Vieme, že cieľom jednotného digitálneho trhu je odbúravať akékoľvek hranice 

v oblasti informačných technológii a snaha o vybudovanie jedného veľkého trhu v Európskej únii. Tým, že sme sprístupnili či 

už volania alebo dáta sa nám otvárajú nové možnosti. Občania Európskej únie začínajú čím ďalej, tým viac využívať tieto 

služby, čo práve prispieva k rozvoju jednotného digitálneho trhu. Avšak na základe dotazníkov sa zistili aj určité nedostatky. 

Jedným z nich je určite rozdielnosť cien za paušály v jednotlivých krajinách. Problematické v tomto vidím hlavne to, že pokiaľ 

máme domovské ceny príliš vysoké tak ľudia nebudú využívať dáta a ani iné služby v domovskej krajine. Nie to ešte 

v zahraničí, bez ohľadu na to, že právna regulácia Európskej únie im zabezpečuje rovnakú cenu či doma, ale aj v zahraničí. 

Toto sa javí ako jedna z komplikácii pri budovaní jednotného digitálneho trhu. Určite by som odporúčal na európskej úrovni 

zaviesť maximálne možné ceny za služby poskytované operátormi. Dôjde síce k miernemu narušeniu trhu v danej krajine, 

avšak umožní to budovanie niečoho omnoho väčšieho na Európskej úrovni a tým je jednotný digitálny trh. Zaujímavým v tejto 

práci bolo aj zistenie, že ľudia omnoho viac pociťujú to, keď im niekto ušetrí peniaze ako to, že sa niekto stará o ich bezpečnosť. 

To dokumentuje porovnanie grafov vyššie, kde jednoznačne vidíme rozdiel medzi spokojnosťou ľudí s bezpoplatkovým 

roamingom a zavedením GDPR. Každopádne si myslím, že zavedenie bezpoplatkového roamingu bolo jedným z najlepších 

rozhodnutí, ktorými sa Európska únia zaoberala. Zvýšilo to záujem ľudí o využívanie roamingu a zároveň tým pomohlo 

k vybudovaniu lepšej Európy bez hraníc. Dovolím si tvrdiť, že spolu so zavedením GDPR to bolo jedno z najväčších opatrení 

s akými prišla Európska únia v oblasti jednotného digitálneho trhu. Určité problémy vznikli aj počas fungovania, avšak boli to 

len problémy, ktoré sa dali vyriešiť medzi spotrebiteľom a operátorom dohodou. Tento stav potvrdzuje aj judikatúra súdneho 

dvora európskej únie, nakoľko vo veciach v oblasti bezpoplatkového roamingu ešte súdny dvor nerozhodoval. Všetky spory 

sa teda dajú vyriešiť na lokálnej úrovni dohodou. Verím, že Európska únia vyrieši chyby, ktoré vznikli počas účinnosti týchto 

nariadení a tak budeme môcť žiť každým dňom v lepšej Európe. 
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VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INTERNETE 

Oliver Krupka 
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Abstrakt: Účelom práce je zamerať sa na vybrané aspekty ochrany osobných údajov v prostredí internetu. Problematika 

osobných údajov je veľmi náročná aj v „reálnom“ svete, no vo sfére internetu sa vynára ešte viac otázok, na ktoré sa pokúsim 

nájsť odpovede najmä s odkazom na judikatúru a rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie. Vzhľadom na pomerne 

široký rozsah témy sa práca venuje len trom hlavným oblastiam, a to: IP adresy, pluginy a súbory cookies. Vzhľadom na 

typickú znak prostredia internetu – jeho rýchly vývoj, je však veľmi pravdepodobné, že výklad spomínaných aspektov, sa môžu 

časom meniť. Práca je koncipovaná tak, aby ponúkla vyvážené argumenty z obidvoch strán, pretože právny pohľad na 

problematiku je častokrát úplne odlišný ako ten informatický. Cieľom práce je ukázať návod, aby bol internet čo 

najbezpečnejším miestom pre užívateľov a súčasne, aby poskytoval čo najlepšie užívateľské rozhranie. 

Kľúčové slová: osobné údaje, IP adresa, súbory cookies, plugin, Nariadenie o ochrane údajov 

Abstract: The purpose of this work is to focus on selected aspects of personal data protection on the Internet. The issue of 

personal data is very challenging in the 'real' world, but there are even more arising questions on the Internet that I will try to 

answer; in particular, by referring to the case law and decision-making practice of the Court of Justice of the European Union. 

Due to the relatively wide range of the topic, the work focuses only on three main areas: IP addresses, plugins and cookies. 

Given the typical characteristic of the Internet environment - its rapid evolution, it is very likely that the interpretation of these 

aspects may be changed over the upcoming years. The work is designed to offer balanced arguments from both sides, 

because the legal view of the issue often quite differs from the computer science view. The aim of this work is to show how to 

make the Internet as safe as possible for users and at the same time try to provide user-friendly interface at the highest level. 

Key words: personal data, IP address, cookies, plugin, General Data Protection Regulation 

1. PRÁVNY RÁMEC 

Komplexná právna úprava vychádza z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)39. Keďže nariadenia ako formálny prameň 

práva je záväzný pre Slovenskú republiku všeobecne záväzný právne akty s priamou aplikovateľnosťou40, bude právny rámec 

mojej práce pozostávať z Nariadenia GDPR, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Stará smernica“)41 a 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany 

súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (ďalej len „Smernica 

o súkromí“)42. Ku danej problematike bol síce prijatý zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ten sa však aplikuje len na právne vzťahy, ktoré nie sú 

upravené v Nariadení GDPR. Z Nariadenia GDPR sú pre zmysel tejto práce výklady nasledujúcich pojmov:  

a) Osobné údaje 

b) Test primeranej pravdepodobnosti 

c) Online identifikátory 

 

Ad a) Definícia osobných údajov sa nachádza v čl. 4 ods. 1 Nariadenia GDPR – „„osobné údaje“ sú akékoľvek 

informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); 

identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na 

identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 

prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu 

tejto fyzickej osoby.“1 Teda akýkoľvek údaj, vďaka ktorému vieme priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu 

osobu. 

Ad b) Test (zásada) primeranej pravdepodobnosti je upravený v recitáli č. 26 Nariadenia GDPR – „Osobné 

údaje, ktoré boli pseudonymizované a ktoré by sa mohli použitím dodatočných informácií priradiť fyzickej osobe, by sa 

 
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  
40 https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_sk 
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046  
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
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mali považovať za informácie o identifikovateľnej fyzickej osobe. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, 

by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ 

alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej 

osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by 

sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu 

dostupnú v čase spracúvania, ako aj na technologický vývoj.“ tamže Pre lepšie pochopenie zásady by som rád uviedol 

príklad, v ktorom túto zásadu aplikoval slovenský Úrad pre Ochranu osobných údajov. Jednalo sa o prípad, kedy 

facebookova stránka uverejnila dostatok takých nepriamych informácii, konkrétne meno používateľa, html odkaz a 

mesto, odkiaľ pochádza, ktoré pri aplikovaní primeranej pravdepodobnosti dokázali určiť konkrétnu osobu – 

používateľa sociálnej siete Facebook. Tento test má veľký význam v prostredí internetu, kde ľudia často vystupujú pod 

rôznymi menami, rôznymi profilovými fotkami a tak môže vznikať mylná predstava, že nedochádza k priamemu 

uverejňovaniu osobných údajov týchto osôb, avšak za použitia testu primeranej pravdepodobnosti to tak už byť môže 

a tým pádom budú takéto údaje považované za osobné údaje v zmysle Nariadenia GDPR. 

Ad c) Online identifikátory sú definované v Nariadení GDPR v recitáli č. 30 ako: „ [...] online identifikátory, ktoré 

poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly, ako napríklad IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory, 

[...] . Tieto môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami 

získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu.“ tamže Vytvorením profilov 

– profilovaním – sa z online identifikátorov potenciálne stávajú osobné údaje a tým pádom webstránky používajúce 

takéto online identifikátory sa môžu sa považovať prevádzkovateľov osobných údajov.  

2. IP ADRESA 

a) Charakteristika  

b) Interpretácia Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“) 

c) Dôsledky 

Ad a) IP adresa tvorí základný predpoklad komunikácie na internete. V zjednodušenej verzii by sme IP 

adresu mohli charakterizovať podobne ako adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je nevyhnutná pri 

vzájomnej, napr. poštovej, komunikácii medzi fyzickými osobami. Keby nebolo IP adresy, jednotlivé prístroje 

(notebooky, telefóny, tablety,...) využívajúce internet by medzi sebou nemohli komunikovať. Podobne aj 

webstránky, ktoré z týchto prístrojov prezeráme, by nám nemohli zdieľať ich obsah, keby náš prístroj nemal IP 

adresu. Skratka IP označuje pojem „internet protocol“ – súbor pravidiel, podľa ktorých internet funguje. Samotné 

IP adresy sa delia podľa spôsobu zápisu na IPv4 a IPv6. Dňa 3. februára 2011 bola vyčerpaná kapacita IPv443 

a preto musel vzniknúť nový spôsob zápisu, ktorý poskytuje dostatočný počet IP adries. IP adresy sa tiež delia 

na statické a dynamické. Práve toto delenie má veľký právny význam. Dynamické IP adresy sú také, ktoré 

pridelí napr. router pripojeným zariadeniam, teda môžu sa meniť pri pripojení resp. odpojení zariadenia. Statická 

IP adresa je pevne nastavená, ktorá sa nezmení pri pripojení / odpojení.  

Ad b) Najdôležitejším rozsudkom je Rozsudok Súdneho dvora (druhej komory) zo dňa 19. októbra 2016 

s označením C‑582/1444 (ďalej len „Breyer v. Nemecko“). Spor spočíval v tvrdení pána Breyera, že internetové 

stránky nemeckých spolkových orgánov uchovávajú jeho IP adresu, čím konajú v rozpore so Smernicou 

95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov. Tak, ako uvádza SDEÚ v Breyer v. Nemecko, internetové stránky automaticky pristupujú k IP adresám 

užívateľov, ktoré chcú s internetovou stránkou komunikovať. Robia tak najmä z bezpečnostných rizík, pretože 

sa chcú chrániť pred možným útokom na svoju webstránku. V praxi sa to robí tak, že do zdrojového kódu 

webstránky programátor vopred umiestni IP adresy krajín, ktoré automaticky nebudú mať prístup k danej 

webstránke. Veľmi často blokovanou krajinou je Nigéria45. Nemecké súdy sa preto obrátili na SDEÚ s viacerými 

prejudiciálnymi otázkami, avšak pre zmysel tejto práce je dôležitá len jedna:  

1. Či „dynamická IP adresa, [...] predstavuje pre tohto poskytovateľa osobný údaj v zmysle tohto 

ustanovenia [...] .“ tamže 

Ad 1. SDEÚ sa teda zaoberá otázkou, či sa môže dynamická IP adresa považovať za osobný 

údaj. Na zistenie má slúžiť práve test primeranej pravdepodobnosti, ktorý SDEÚ v bode 43 Bayer v. 

Nemecko: „Keďže toto odôvodnenie odkazuje na prostriedky, u ktorých je primeraná 

pravdepodobnosť, že ich využije prevádzkovateľ, alebo „iná osoba“, znenie tohto odôvodnenia 

nasvedčuje tomu, že aby sa určitý údaj mohol kvalifikovať ako „osobný údaj“ v zmysle Starej smernice, 

nie je nevyhnutné, aby sa všetky informácie umožňujúce identifikovať dotknutú osobu museli nachádzať 

v rukách jedinej osoby.“ S odkazom na dynamickú adresu, ktorej charakteristiku som uviedol vyššie, 

vzniká predpoklad, že je možné identifikovať konkrétnu osobu prostredníctvom dynamickej IP adresy, 

ak má k dispozícii informácie od prevádzkovateľa internetu (ISP). Takže v prípade, ak poznám 

 
43 https://techbox.dennikn.sk/temy/co-je-to-ip-adresa/  
44 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=184668&doclang=SK  
45 https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_blocking  

https://techbox.dennikn.sk/temy/co-je-to-ip-adresa/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=184668&doclang=SK
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_blocking
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dynamickú IP adresu užívateľa webstránky a súčasne viem zistiť napr. od UPC ( v pozícii ISP) komu 

presne táto IP adresa bola pridelená, tak môžem byť označený za prevádzkovateľa osobných údajov.  

Ad c) IP adresa predstavuje špecifický typ údaju a preto som začal práve týmto rozsudkom. Bez IP 

adresy by internet ako taký nefungoval. SDEÚ v tomto prípade len odkázal na prípad, kedy by mohol byť 

poskytovateľovi online mediálnej služby považovaný za prevádzkovateľa osobných údajov. Ako hovorí samotný 

SDEÚ, to by nastalo napr. v prípade páchania útoku a príslušný orgán činný v trestnom konaní by identifikoval 

páchateľa prostredníctvom IP adresy. 

2. SÚBORY COOKIES 

a) Charakteristika  

b) Interpretácia SDEÚ 

c) Dôsledky 

Ad a) Keďže je táto téma spojením dvoch svetov informatiky a práva, rád by som otvoril túto podkapitolu 

právnou filozofiou, resp. filozofiou informatiky (ak také niečo existuje). Právo smeruje k najvyššiemu ideálu, 

ktorým je spravodlivosť. Obdobne aj informatika má svoj najvyšší ideál – jednoduchosť. Práve na naplnenie 

tohto ideálu slúžia cookies pri prezeraní webstránok. Cookie, malý textový súbor, pomáha webstránke a koniec 

koncov hlavne nám užívateľom, aby sa nám stránka zobrazila správne, v správnom jazyku, aby sme z nej mali 

najväčší užívateľský zážitok. Preto napr. keď si otvorím stránku https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

a zakliknem si slovenčinu ako jazyk zobrazenia webstránky, pri ďalšom načítaní stránky sa mi automaticky 

zobrazí v slovenčine. Tieto cookies sa dajú označiť ako cookies základné. Existujú však aj cookies pre tretie 

strany (cookies na reklamné a marketingové účely). Tieto cookies si stránky vymieňali (pravdepodobne aj stále 

vymieňajú) medzi sebou bez toho, aby o tom užívateľ vedel a najmä bez súhlasu užívateľa. Keď nakupujem 

cez e-shop a vhodím si topánky do košíka, no nekúpim si ich, je veľmi pravdepodobné, že pri prezeraní inej 

stránky sa mi vďaka súborom cookies zobrazia tie isté topánky, z toho istého e-shopu. 

Ad b) Ochranou osobných údajov v súvislosti s cookies sa zaoberal SDEÚ v Rozsudku zo dňa 1. októbra 

2019 s označením C‑673/17, ktorý súvisí s konaním Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV proti Planet49 GmbH46 (ďalej len „Planet 49“). 

V prejudiciálnom konaní sa nemecký Spolkový súdny dvor pýtal na:  

1. Spôsob udelenia súhlasu s používaním cookies 

2. Či musí „... poskytovateľ služieb poskytnúť používateľovi (informácie) internetovej stránky, zahŕňajú 

dĺžku funkčnosti súborov cookies, ako aj to, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k týmto cookies“ 
tamže  

Ad 1. SDEÚ odpovedal na otázku, akým spôsobom sa má udeliť súhlas dotknutej osoby 

s ukladaním cookies. Zaoberal sa spôsobom získania, či má byť aktívny alebo pasívny. Vo veci samej 

bol súhlas dotknutej osoby „získavaný“ už dopredu zaškrtnutým políčkom na webstránke. SDEÚ sa 

stotožnil so záverom generálneho advokáta, ktorý konštatoval, že: „požiadavka „prejavu“ vôle dotknutej 

osoby jasne poukazuje na aktívne a nie pasívne správanie. Súhlas daný prostredníctvom vopred 

označeného začiarkavacieho políčka, ktorého označenie musí používateľ zrušiť, si však nevyžaduje 

aktívne správanie používateľa internetovej stránky“. tamže Prevádzkovateľ je teda povinný dať dotknutej 

osobe (užívateľovi internetovej stránky) na výber, či súhlasí so spracúvaním osobných údajov. Tento 

princíp negatívne vymedzil SDEÚ v Planet 49 v bode 65: „súhlas uvedený v týchto ustanoveniach nie je 

účinne daný vtedy, keď je ukladanie informácií v koncovom zariadení používateľa internetovej stránky 

alebo pristupovanie k informáciám, ktoré sú tam už uložené, na základe cookies, povolené 

prostredníctvom vopred označeného začiarkavacieho políčka, ktorého označenie musí 

používateľ zrušiť, aby tak odmietol dať svoj súhlas.“ tamže  

Ad 3. V tejto prejudiciálnej otázke sa SDEÚ vyjadril k obsahu oznámenia (pop-up okna), ktoré 

zobrazuje používanie súborov cookies. Toto oznámenie by malo podľa generálneho advokáta byť jasné 

a „... musia používateľovi umožniť jednoducho určiť následky súhlasu, ktorý môže poskytnúť, a 

zabezpečiť, že bude poskytnutý informovaný súhlas“. tamže Ide o výklad čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

GDPR – doba uchovávania osobných údajov1 a súčasne aj čl. 13 ods. 1 písm. e) príjemcovia alebo 

kategórie príjemcov osobných údajov tamže. O výklade týchto článkov Nariadenia GDPR rozhodol SDEÚ 

nasledovne: „informácie, ktoré musí poskytovateľ služieb poskytnúť používateľovi internetovej stránky, 

zahŕňajú dĺžku funkčnosti súborov cookies, ako aj to, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k 

týmto cookies.“  

Ad c) Planet 49 veľmi dobre vyvažuje potreby internetu so zásadami stanovenými v Nariadení GDPR. 

Z rozsudku cítiť poctivý tak informatický, ako aj právny rámec. Zriaďuje povinnosť prevádzkovateľom 

 
46http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=
&occ=first&part=1&cid=2196046  
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2196046
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webstránok informovať dotknuté osoby a oznamovať im, na čo využíva súbory cookies. Z Planet 49 vyplýva 

zlatý stred medzi čo najjednoduchším svetom informatiky a bezpečnosťou na internete.  

  

3. PLUGIN 

a) Charakteristika 

b) Interpretácia SDEÚ  

c) Dôsledky  

Ad a) Čo najjednoduchšie povedané, ide o softwareový nástroj webstránky, ktorý slúži napr. na 

urýchlenie spojenia medzi prezeranou webstránkou a nejakou treťou stranou. Plugin si môžeme predstaviť ako 

aplikáciu v smartfóne, ktorá pridáva určitú funkcionalitu zariadeniu. V nižšie spomenutom rozsudku SDEÚ sa 

jednalo o plugin Facebooku umiestnený na webstránke, ktorý po stlačení tlačidla „Páči sa mi to“ automaticky 

odošle príkaz sieti Facebook. Takýmto spôsobom sa zjednoduší prístup užívateľa, ak je súčasne aj užívateľom 

siete Facebook, ku fanpageom (fanúšikovským stránkam) na spomínanej sieti, pretože užívateľ nemusí ísť 

z webstránky na Facebook, ale plugin túto prácu urobí „zaňho“. 

Obrázok 1: Znázornenie pluginu na stránke 

 

Ad b) 

Pluginom sa 

zaoberal SDEÚ 

v pomerne 

nedávnom 

rozsudku zo dňa 

29. júla 2019. Vo 

veci s označením 

C-40/1747 o začatí 

prejudiciálneho 

konania. 

Verbraucherzentrale NRW eV – nemecké občianske združenie na ochranu záujmov spotrebiteľa, tvrdilo, že 

spoločnosť Fashion ID GmbH & Co. KG za účasti vedľajšieho účastníka Facebook Ireland Ltd. „keď si 

návštevník prezerá internetovú stránku spoločnosti Fashion ID, osobné údaje tohto návštevníka sa z dôvodu, 

že táto lokalita obsahuje uvedené tlačidlo, prenesú spoločnosti Facebook Ireland. Je zrejmé, že k tomuto 

prenosu dochádza bez toho, aby si bol uvedený návštevník toho vedomý, a bez ohľadu na to, či je členom 

sociálnej siete Facebook alebo či klikol na tlačidlo „Páči sa mi to“ spoločnosti Facebook.“ tamže Týmto konaním 

porušujú Nariadenie GDPR, lebo Fashion ID koná bez súhlasu dotknutých osôb a súčasne aj v rozpore 

s informačnou povinnosťou. Fashion ID argumentoval najmä tým, že plugin sa netýka len používateľov 

Facebooku, ale aj tých návštevníkov webstránky, ktorí svoj Facebook profil nemajú. Za osobné údaje sa má 

považovať umiestnenie pluginu na webstránku a rovnako aj user-agent string, ktorý obsahuje IP adresu 

návštevníka webstránky a základné údaje o prístroji, z ktorého danú webstránku prezerá. Teda údaje 

o používanom prehliadači (Mozilla, Chrome, atď.), operačný systém (Windows, MacOS, iOS, Android, atď.) – 

jednoducho všetky potrebné údaje, aby sa mi webstránka otvorila v čo najoptimálnejšom zobrazení. Otázky 

v prejudiciálnom konaní sú nasledovné: 

1. Či sa správca internetovej stránky, ktorý umiestni plugin na svoju internetovú stránku, má považovať za 

prevádzkovateľa  

2. Koho a aké legitímne záujmy sa sledujú resp. majú sledovať pri prejedávanej veci 

3. Či musí správca internetovej stránky získať súhlas dotknutej osoby  

Ad 1. V predmetnej otázke sa snažil SDEÚ určiť, kto sa môže považovať za prevádzkovateľa a či 

sa môžu považovať oba subjekty (Fashion ID aj Facebook) za prevádzkovateľov osobných údajov. Za 

prevádzkovateľa sa v zmysle Starej smernice môže označiť aj viacero subjektov, ktoré majú prístup 

k osobným údajom. Došiel k záveru, že pojem prevádzkovateľ v zmysle Starej smernice môže zahŕňať 

aj správcu webstránky, ktorý na webstránku umiestnil plugin. „Táto zodpovednosť prevádzkovateľa je 

však obmedzená na operáciu alebo všetky operácie spracovania osobných údajov, pri ktorých skutočne 

určuje účely a prostriedky, t. j. operácie zberu a prenosu predmetných údajov.“ 

 
47http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C32AB205010166CB06C929889772C64C?text=&docid=
216555&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2953719  
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C32AB205010166CB06C929889772C64C?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2953719
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Ad. 2. Vnútroštátny nemecký súd sa pýta, aký legitímny cieľ podľa Starej smernice sleduje 

umiestnený plugin na webstránke. SDEÚ sa zaoberá otázkou, či je dané spracúvanie osobných údajov 

zákonné. Na to aby bolo „musia byť splnené tri kumulatívne podmienky, a to po prvé sledovanie 

legitímneho záujmu (po novom dôvody oprávneného záujmu v zmysle Nariadenia GDPR) 

prevádzkovateľom alebo tretími osobami, ktorým sú údaje oznámené, po druhé nevyhnutnosť 

spracovania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu a po tretie podmienku, 

že neprevažujú základné práva a slobody osoby, ktorej sa ochrana údajov týka.“ tamže Nakoľko SDEÚ 

vyššie rozhodol, že správca stránky a aj Facebook sa môžu považovať za prevádzkovateľov osobných 

údajov, tak touto činnosťou musia sledovať legitímny záujem.  

Ad 3. Ak SDEÚ v predchádzajúcich otázkach odpovedal, že správca webstránky je 

prevádzkovateľ a tým pádom mu vyplýva aj povinnosť sledovať legitímny cieľ, tak by aj v tejto otázke 

mal odpovedať kladne. Túto informačnú povinnosť stanovuje SDEÚ len pre Fashion ID, ako správcu 

internetovej stránky, nie pre Facebook. Túto informačnú povinnosť si musí správca webstránky splniť 

okamžite a informácia „sa musí týkať len operácie alebo všetkých operácií spracovania osobných 

údajov, pri ktorých tento správca skutočne určuje účely a prostriedky.“ tamže  

Ad c) Podobne ako v prípade cookies, SDEÚ nijako svojím rozsudkom nezakázal používanie tohto 

nástroja, len sa snažil nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou na internete a rýchlosťou spojenia medzi 

Facebookom a webstránkou. Týmto rozsudkom zavádza nové povinnosti – informačnú a sledovanie 

legitímneho záujmu (oprávneného záujmu) – , pre prevádzkovateľov. Opäť SDEÚ len zaviedol povinnosť pre 

prevádzkovateľov, aby dotknuté osoby (používatelia webstránky) mali vedomosť o tom, ako a prečo sa z ich 

údajmi narába.  

4. ZÁVER 

Cieľom rozsudkov vo veciach uvedených v práci bolo dosiahnuť čo najväčšiu možnú mieru bezpečnosti návštevníkov 

webstránok. Na internete je tento cieľ o to ťažší, že samotná (skutková) podstata je o dosť abstraktnejšia. Kým v „reálnom“ 

svete vieme o dosť jednoduchšie identifikovať napr. nesprávne získaný súhlas ako v prostredí internetu. Napr. keď sa SDEÚ 

snažil určiť vo veci Fashion ID, či bude prevádzkovateľom len správca webstránky, Facebook, alebo obidva subjekty.  

Za dosiahnutím bezpečnosti by boli podľa môjho názoru potrebné aj kurzy pre širokú verejnosť, poprípade aby sa 

venovalo tejto tematike na stredných školách na výučbe informatiky. SDEÚ síce vo veci Planet 49 rozhodol, že súhlas 

s cookies nemôže byť získaný pasívne, no pokiaľ bežný užívateľ internetu nepozná úplný význam súborov cookies 

a jednoducho len odklikne, že súhlasí, je ad absurdum jedno, či bol súhlas získaný alebo nie, pretože výsledok je rovnaký. Za 

následok to môže mať, že až 15% Slovákov si zobralo v období Vianoc 2018 pôžičku na kúpu darčekov, v rozmedzí 500 – 

1500 EUR.48 Samozrejme, nie je tam priama korelácia a mohlo sa jednať o darčeky kupované v kamenných prevádzkach 

a nie v e-shopoch. Avšak prostredníctvom cookies sa nám môže zobraziť uložený v košíku a tak si poviem, že „musím si to 

proste kúpiť“.  

Najväčší problém však podľa môjho názoru nastáva v oblasti politiky – politických strán. V oblasti politických kampaní 

a šírenia dezinformácii, užívateľ sa môže ocitnúť „bubline“, z ktorej sa len ťažko dostáva. Takto ma dokáže istá politická 

skupina, napr. ako v prípade Brexitu, veľmi ľahko útočiť na používateľa internetu, ktorý sa nemá šancu brániť. Politická strana 

vie svojich voličov, resp. potenciálnych sympatizantov veľmi jednoducho a účinne „targetovať“. Preto je dôležité vedieť, čo 

jednotlivé nástroje znamenajú. No nie každý má takú rozumovú schopnosť a spoliehať sa na to, že každý bude mať 

nainštalovaný Ad blocker, tiež plugin(napr. Ghostery), by bolo veľmi nebezpečné. Napokon pri Brexite bol vplyv aj týchto 

nástrojov využitý na jasné šírenie dezinformácii na vopred vytipované skupiny obyvateľstva, čo malo za následok „odchod“ 

Británie – ktorý trvá už viac ako 3 roky a 5 mesiacov. Z tohto dôvodu si myslím, že akákoľvek politická reklama v prostredí 

internetu by mala byť automaticky blokovaná.  

Množstvo webových stránok vôbec nezaregistrovalo rozsudky a z nich vyplývajúce povinnosti. Čo sa týka používania 

pluginov na webstránkach, tak existuje aj omnoho jednoduchšie a estetickejšie riešenie. Ak je cieľom prepojiť internetovú 

stránku a fan page na Facebooku, je omnoho krajším riešením použitie obyčajného „prekliku“ pomocou obrázka. Rovnako je 

tomu aj v prípade súborov cookies, keď ešte stále prevádzkovatelia webstránok neprispôsobili informáciu o spracúvaní 

cookies záverom rozsudku Planet 49. 

 
Obrázok 2: Správne zobrazenie 

 

 
Obrázok 3: Nesprávne zobrazenie  

 
48 https://www.webnoviny.sk/neuverite-ake-vysoke-pozicky-si-brali-slovaci-na-vianocne-darceky-2/ 
 

https://www.webnoviny.sk/neuverite-ake-vysoke-pozicky-si-brali-slovaci-na-vianocne-darceky-2/
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Možno sa to pre ľudí z IT sveta zdá ako nadbytočný krok, no cieľom Európskej únie je dosiahnuť jednotný digitálny trh, 

na ktorom budú platiť jasne stanovené zákonné pravidlá aj v oblasti internetu. SDEÚ v rozsudkoch nijako nezakázal 

používanie daných nástrojov, len uložil povinnosť informovať dotknuté osoby o ich využívaní a o účeloch využitia.  

Uvidíme, ako sa problematika vyvinie v budúcnosti, lebo ako povedal A. Einstein: „Technický pokrok je ako sekera v 

rukách patologického zločinca.“49 A je práve na nás, právnickej obci, nájsť optimálny modus vivendi oboch svetov.  
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Abstract: My work focuses on the characteristics of artificial intelligence within the digital single market. Artificial intelligence 
is increasingly part of our everyday life, so it is necessary to define its scope. The work is systematically divided, the 
introductory chapter deals with the definition of what is artificial intelligence and with the general information needed to 
understand this area of the digital single market. A substantial part of the work is devoted to specific legislation, the use of 
artificial intelligence and definition of legal liability towards it. Forasmuch as the use of artificial intelligence is wide-spectrum 
I focused on two large areas – transport and health. Characterization of the current position of artificial intelligence in Slovakia 
is also a part of my work. The main aim was to bring the subject of artificial intelligence closer to people, because it is a specific 
topic which comes hand by hand with the digital single market and should be solved too. 
 
Abstrakt: Moja práca sa zameriava na charakteristiku umelej inteligencie v rámci jednotného digitálneho trhu. Umelá 
inteligencia je čoraz viac súčasťou nášho každodenného života, preto je potrebné vymedziť jej pôsobnosť. Práca je 
systematicky členená, pričom úvodná kapitola sa zaoberá vymedzením pojmu čo je umelá inteligencia a všeobecnými 
informáciami, ktoré sú potrebné pre pochopenie danej oblasti jednotného digitálneho trhu. Podstatná časť práce sa venuje 
konkrétnej právnej úprave, využitiu umelej inteligencie a vyvodzovania právnej zodpovednosti voči nej. Vzhľadom na to, že  
využitie umelej inteligencie je širokospektrálne som sa sústredila na dve veľké oblasti a tými sú oblasť dopravy a oblasť 
zdravotníctva. Súčasťou mojej práce je aj charakteristika súčasného postavenia umelej inteligencie v rámci SR. Hlavným 
cieľom bolo priblížiť tému umelej inteligencie, pretože je to špecifická téma, ktorá prichádza ruka v ruke s jednotným digitálnym 
trhom, preto by sme ju mali riešiť a zaoberať sa s ňou. 
 
Key words: Artificial intelligence, digital single market, legal liability, European union, legislation 
 
Kľúčové slová: Umelá inteligencia, jednotný digitálny trh, právna zodpovednosť, Európska únia, právna úprava 
 
 
Úvod 

Umelá inteligencia (UI) sú systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie tým, že analyzujú okolité prostredie 

a podnikajú kroky s istou mierou samostatnosti na dosiahnutie určitých cieľov. Systémy umelej inteligencie môžu byť založené 

výlučne na softvéri a pôsobiť vo virtuálnom svete ako napr. hlasoví asistenti, vyhľadávače, systémy rozpoznávania hlasu 

a tváre. Avšak umelá inteligencia môže byť aj súčasťou hardvérových zariadení ako sú vyspelé roboty, autonómne vozidlá, 

bezpilotné vzdušné prostriedky.  

Umelú inteligenciu využívame každý deň, je už súčasťou našich životov. Využívame ju napríklad na jazykové preklady, 

tvorbu titulkov vo videách alebo na blokovanie e-mailových spamov až po telefóny odporúčajúce skladby alebo reštaurácie, 

ktoré by sa nám mohli páčiť. Umelá inteligencia je realitou. 

Okrem toho, že nám umelá inteligencia uľahčuje život, pomáha nám riešiť niektoré z najväčších problémov sveta, od 

liečby chronických ochorení alebo zníženia počtu úmrtí pri dopravných nehodách až po boj proti zmene klímy alebo 

predvídanie kyberneticko-bezpečnostných hrozieb. 

Členské štáty EÚ súhlasili so spoluprácou na posilnení technologickej a priemyselnej kapacity Európy v oblasti umelej 

inteligencie a jej využívaní vrátane lepšieho prístupu k údajom vo verejnom sektore. Európska komisia chce vytvoriť základné 

podmienky na podporu inovatívnych obchodných modelov, hospodárskeho rastu či nových kvalifikovaných pracovných miest. 

Správna implementácia riešení umelej inteligencie bude mať dopad na riešenie sociálno-ekonomických problémov, ktoré úzko 

súvisia s transformáciou trhov práce a modernizáciou európskych systémov vzdelávania. 

Cieľom Únie je rozvíjať dôveryhodnú umelú inteligenciu založenú na etických a spoločenských hodnotách, ktoré 

vychádzajú z jej Charty základných práv. Ľudia by mali umelej inteligencii nielen dôverovať, ale mali by mať aj prínos z jej 

využívania pre svoj osobný a profesionálny život. Európania sa snažia pre umelú inteligenciu vytvoriť ekosystém naklonený 

inováciám: prostredie, kde hospodárske subjekty nájdu infraštruktúru, výskumné zariadenia, testovacie prostredia, finančné 

prostriedky, právny rámec a náležité úrovne zručnosti, aby investovali do umelej inteligencie a zavádzali ju. Celkovou ambíciou 

je, aby sa Európa stala svetovým lídrom vo vývoji a v zavádzaní špičkovej, etickej a bezpečnej umelej inteligencie, ktorá 

podporuje prístup zameraný na človeka v globálnom kontexte. 

 

Umelá inteligencia a jej právna úprava 

Dňa 16. februára 2017 bolo prijaté Uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu k normám 

občianskeho práva v oblasti robotiky, v ktorom EP vytýčil hlavné a základné ciele, ktorým sa musí venovať vo vzťahu úpravy 

noriem občianskeho práva pre vývoj v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov.  
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Uznesenie okrem toho vyzdvihuje, aby sa rozvoj robotických technológii zameral na to, aby dopĺňal, a nie nahrádzal 

schopnosti človeka.50 Tiež definuje autonómiu robota ako „schopnosť robiť rozhodnutia a uplatňovať ich voči okolitému svetu 

nezávisle na kontrole alebo vplyvu zvonka;...autonómia je čisto technického charakteru a jej stupeň závisí na tom, ako bol 

robot konštruovaný“. Okrem toho, ale ponúka tiež definičné znaky robota spočívajúce v prepojenosti, schopnosti odovzdávať 

a analyzovať dáta, schopnosti samostatného učenia na základe skúseností a interakcie, schopnosti prispôsobiť svoje konanie 

a svoju činnosť okolitému prostrediu a skutočnosti, že robot nie je v biologickom zmysle živý.51  

Uznesenie EP reflektuje aj problematiku právneho statusu UI robotov, obsahuje priamu výzvu Komisii, aby sa venovala 

vytvoreniu „špecifického právneho postavenia pre roboty v dlhodobom horizonte, aby sa aspoň tie najsofistikovanejšie roboty 

mohli považovať za elektronické osoby zodpovedné za náhradu akejkoľvek škody, ktorú môžu spôsobiť.“ 52 

Okrem vyššie spomínaného uznesenia považujem za dôležité spomenúť „Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú 

inteligenciu“, ktoré boli prijaté 8. apríla 2019. Podľa usmernenia dôveryhodnosť umelej inteligencie by mala byť legálna, teda 

rešpektujúca všetky aplikovateľné zákony a predpisy, etická t.j. rešpektujúca etické princípy a hodnoty a odolná 

(z technického hľadiska bezpečná). 

Cieľom Etických smerníc nie je len poskytnúť základný zoznam princípov a zásad pre umelú inteligenciu, ale skôr 

„ponúknuť usmernenia na ich vykonávanie a zavádzanie týchto princípov do systémov umelej inteligencie“. 53 Hoci 

v uvedenom prípade ide len o prostriedok soft law, t.j. právne nezáväzný dokument, jeho relevantnosť, a to najmä v kontexte 

súčasnej legislatívnej „núdze“, netreba podceňovať. 

Dôležité je však zdôrazniť, že prijatím etických smerníc legislatívne úsilie Komisie nekončí. Na základe získanej spätnej 

väzby, ako aj ďalších poznatkov vyplývajúcich z ich praktickej aplikovateľnosti Komisia sľubuje prijať ďalšie kroky už v roku 

2020. 

 

Využitie UI 
Využitie umelej inteligencie je naozaj širokospektrálne, ide o prelomovú technológiu, ktorá sa využíva nielen v 

priemysle, obchode, verejnej politike, ale aj v zdravotníctve, vzdelávaní a poľnohospodárstve. Čím ďalej tým viac sa stáva 

súčasťou nášho každodenného života. V rámci mojej práce by som rada vyzdvihla dve konkrétne oblasti a tým sú oblasť 

dopravy a oblasť zdravotníctva. 

Prvá oblasť, ktorú by som charakterizovala je oblasť dopravy, kde využitie umelej inteligencie vyústilo do jedného 

veľkého pokroku a tým sú autonómne vozidlá. Prednedávnom sme ich mohli vidieť iba vo filmoch, čítali sme o nich v knihách 

a teraz sa stali realitou. Okrem toho, že je to obrovský pokrok vo vede, prináša aj omnoho väčšie benefity. Až 95% dopravných 

nehôd je spôsobených ľudským pochybením, a iba v roku 2017 zomrelo 25 300 ľudí na cestách v rámci Únie. Autonómne 

vozidlá môžu zredukovať tieto prípady a výrazne zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. V porovnaní s dnešnými vozidlami sú 

okrem všetkého aj oveľa ekologickejšie.  

Bezpečnosť na cestách, spracovávanie údajov, etické otázky a infraštruktúra sú aktuálne výzvy, ktorým EÚ čelí. 

V prvom rade je veľmi dôležité nájsť riešenie na zosúladenie autonómnych vozidiel s ostatnými subjektmi cestnej premávky 

ako sú ručne ovládané vozidlá, chodci a cyklisti. A v neposlednom rade je potrebné vyriešiť otázky týkajúce sa vyvodzovania 

zodpovednosti. V rámci EÚ budú autonómne vozidlá dostupné od roku 2020. 

 

 
50 Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 16. 2. 2017 obsahujúce odporúčania pre Komisiu k normám občianskeho práva 
v oblasti robotiky (2015/2103(INL)) 
51 Uznesenie EP (2015/2103(INL)) 
52 Uznesenie EP (2015/2103(INL)) 
53 Etické smernice pre dôveryhodnú umelú inteligenciu 
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Obrázok 1: Úrovne automatizácie jazdy 

Umelá inteligencia a technológie s ňou spojené sa začínajú využívať aj v zdravotníctve. Existujú viaceré štúdie, ktoré 

potvrdzujú, že UI vie vykonávať úlohy v rámci zdravotnej starostlivosti na vysokej úrovni, v niektorých prípadoch dokonca aj 

lepšie ako človek, príkladom je diagnostika ochorení. V dnešnej dobe algoritmy prekonávajú rádiológov pri zisťovaní zhubných 

nádorov. 

Medzi kľúčové úlohy, ktoré vykonávajú patria odporúčania týkajúce sa liečby, diagnostika a administratívne činnosti 

v rámci zdravotníckej starostlivosti. Významnou témou v rámci tejto oblasti sú etické otázky, ktoré sa do dnešného dňa riešia. 

Zdravotná starostlivosť bola v minulosti vykonávaná výlučne ľuďmi a preto používanie akýchkoľvek systémov UI vyvoláva 

otázky zodpovednosti, transparentnosti, povolenia a súkromia. Pravdepodobne najväčším problémom, ktorý je potrebné pri 

súčasných technológiách riešiť je transparentnosť. Mnoho algoritmov UI (najmä algoritmy hĺbkového učenia používané na 

analýzu obrazu) je prakticky nemožné interpretovať alebo vysvetliť. Ak by bol pacient informovaný o tom, že obraz viedol 

k diagnostike rakoviny, pravdepodobne by chcel vedieť prečo. A tu nastáva problém, keďže je to naozaj ťažké, prakticky 

nemožné vysvetliť. Ďalším problémom je stanovenie zodpovednosti pre nich a tiež by sa mohli vyskytnúť problémy pri prijímaní 

informácii od systémov UI, keďže človek je cítiaci, živý tvor a radšej prijíma informácie od empatického lekára ako od stroja. 

Každopádne však UI zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. Je tiež čoraz 

jasnejšie, že systémy UI nenahradia lekárov vo veľkom rozsahu, ale skôr zintenzívnia ich úsilie v starostlivosti o pacientov. 

 

Vyvodzovanie právnej zodpovednosti 
Jednou z najfrekventovanejších právnych polemík v prípade autonómnych systémov, robotov a UI je aj zodpovednosť 

za ich konanie. Táto špecifická eticko-právna téma však nie je v rámci EÚ riešená komplexne. V prípade vzniku škody bude 

preto potrebné aplikovať národné občianskoprávne predpisy zdôrazňujúce najmä zodpovednosť prevádzkovateľa, resp. 

vlastníka veci. 

V tejto súvislosti môže ísť o škodu spôsobenú vecou podľa ust. §421a Občianskeho zákonníka (napr. keď pri plnení 

zmluvy použije jedna strana robota či iný spôsob aplikácie UI), zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného 

prostriedku podľa ust. §427 a nasl. Občianskeho zákonníka (napr. v prípade škody spôsobenej prevádzkou autonómnych 

vozidiel a dronov), či zodpovednosťou za vady výrobku, pokiaľ škoda nastane v súvislosti s poruchou daného systému. Avšak 

z celkového trendu UI vyplýva, že súčasná právna úprava zodpovednosti za škodu bude pre danú oblasť v budúcnosti 

nedostatočná. Hoci je v súčasnosti náročné predpokladať, ktorým smerom sa bude vývoj legislatívy upravujúcej 

zodpovednostné vzťahy UI uberať, je nepochybné, že zodpovednosť autonómnych systémov obsahujúcich UI bude musieť 

reflektovať najmä ich právne postavenie. 
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Súčasné postavenie umelej inteligencie v rámci SR 
Umelá inteligencia bude intenzívne formovať aj Slovensko, avšak kvôli štruktúre lokálneho priemyslu bude čeliť 

mnohým výzvam. K deklarácii o európskej spolupráci sa pripojila 10. apríla 2018 aj Slovenská republika. 

Významným pokrokom pre Slovensko bolo vytvorenie slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, 

ktoré bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, 

výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu profesionálne 

a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša. Je to neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, 

ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. Ich hlavným cieľom je získať 

a udržať talenty v srdci Európy, rozumieť, využívať a zlepšovať umelú inteligenciu a meniť Slovensko na digitálnu krajinu. 

Myšlienka jeho založenia vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu 

a štátu, konkrétne medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska a Americkou obchodnou 

komorou v SR s podporou ďalších výskumných univerzít, akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu. Zakladatelia sú toho názoru, že spojením síl môže Slovenská republika efektívnejšie 

a kvalitnejšie rozvíjať talent v oblasti umelej inteligencie. 

 

Záver 

Na záver mojej práce by som uviedla, že aj keď umelá inteligencia je už nepochybne súčasťou našich životov, jej vývoj 

je zatiaľ iba v začiatkoch a v neďalekej budúcnosti prídu zmeny, ktoré si zatiaľ ani predstaviť nevieme. 

Hoci tieto autonómne systémy prinášajú nepredstaviteľný potenciál významným spôsobom zlepšiť kvalitu života, 

zároveň sa spájajú, okrem vedecko-technických problémov, s množstvom komplexných spoločensko-právnych otázok. 

Pokrok je len veľmi ťažko zastaviteľný, a preto sa nepochybne už dnes možno tešiť na príchod UI budúcnosti, ktorej vánok 

začína byť čím ďalej citeľnejší, a to aj napriek (zatiaľ) nedostatočnej právnej úprave. 

Verím, že moja práca splnila svoj účel a dostatočne vystihla a charakterizovala základné a všeobecné informácie 

ohľadom umelej inteligencie a zároveň priblížila určité jej špecifiká akými sú jej právna úprava, využitie, vyvodzovanie právnej 

zodpovednosti a jej postavenie v rámci SR. 
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POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE 

Tímea Adamičková 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Abstract: We live in a time when digitalisation of services is more than necessary. All digitalisation of technologies and 

technologies as such, makes life easier for everyone in any life sphere (position). However, digitalisation of healthcare is one 

of the most needed things in today’s world, which needs to be kept at the forefront. Digital healthcare is helping us and 

especially healthcare workers to identify problem and in terms of cost effectiveness, it helps to generate faster diagnosis and 

subsequently the whole necessary treatment process. The whole electronic healthcare can improve quality of healthcare 

systems in the world and also strengthen current knowledge about today’s pandemic. 

 

Abstrakt: Žijeme v dobe, kedy je digitalizácia služieb, viac než potrebná. Všetky digitalizácie technológii a technológie ako 

také, každému z nás zjednodušujú život v akejkoľvek životnej sfére. Digitalizácia zdravotníctva je však jednou z tých 

najpotrebnejších vecí v dnešnom svete, ktorú je potrebné dávať neustále do popredia. Digitálne zdravotníctvo vie nám a najmä 

zdravotníckym pracovníkom, uľahčiť identifikáciu problému a čo sa týka hospodárnosti, rýchlejšie stanovenie diagnóz 

a následne aj celého potrebného procesu liečby. Celé elektronické zdravotníctvo vie zlepšiť najmä kvalitu zdravotníckych 

systémov vo svete a tiež posilniť aj práve aktuálne poznatky o dnešnej pandémii.  

 

Key words: eHealth, European Health Insurance Card, cross-border healthcare, digitalisation 

Kľúčové slová: elektronické zdravotníctvo, európsky preukaz zdravotného poistenia, cezhraničná zdravotná starostlivosť, 

digitalizácia 

 

1 ÚVOD 

 

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa dotýka každého jedného z nás a je v záujme každého vo svete, aby sme sa mali na koho 

obrátiť v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto oblasť môžeme chápať z rôznych pohľadov, či už to budú 

ekonomické, vedecké, sociálne alebo prípadne aj protiepidemiologické. V tejto súvislosti by som spomenula momentálne 

aktuálnu pandémiu ochorenia COVID-19, na základe ktorej bolo nutné vytváranie elektronických databáz o infikovaní vírusom, 

výsledkoch testov, očkovaní a tiež tvorba mobilných aplikácií a to najmä pre bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci Európskej 

únie, čiže tvorba digitálnych technológií, prostredníctvom ktorých získavame informácie o zdravotnom stave občana 

vstupujúceho na štátne územie členského štátu. 

Potreba posilniť elektronizáciu zdravotníctva je preto v dnešnej dobe viac než potrebná, lebo nám vie veľmi efektívne 

posilniť kvalitu celého zdravotníckeho systému a to v ktoromkoľvek členskom štáte. Dôsledkom toho sú aj rôzne legislatívne 

zmeny na úrovni Európskej únie a členských štátov, ktoré vlastne považujeme za reakciu na potreby obyvateľstva najmä 

v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 

Cieľom tejto práce je upriamiť pozornosť na už existujúce elektronické služby, ktoré nám dennodenne uľahčujú prístup 

k liekom a tiež na pokroky v elektronickom zdravotníctve. 

 

1.1 Historický pohľad na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť 

Základ pre vytvorenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bol založený hlavne na voľnom pohybe tovaru, 

pracovných síl či kapitálu alebo služieb. No v tomto období, členské štáty nechceli a neboli ochotní akceptovať v rámci systému 

cezhraničných služieb verejnú zdravotnú starostlivosť. Podľa nich totiž šlo o akúsi agendu, ktorá spadá výlučne do národného 

práva a nie pod súkromný obchod. 

Následne ale dochádzalo k zmenám právnych názorov, a veľmi známy prípad Kohll a Decker je príkladom tejto 

zmeny názorov. Pre objasnenie, v tomto prípade pán Kohll, ktorý bol štátnym občanom Luxemburska, ktorého dcéra postúpila 

zubárske ošetrenie v Nemecku a požiadal o následnú náhradu nákladov, ktoré s týmto ošetrením súviseli. K tomuto úkonu 

však pán Kohll nemal súhlas ktorý tomu mal predchádzať práve od  príslušného domáceho orgánu. No podstata spočíva vo 

vyhlásení Európskeho súdneho dvoru, ktorý vyhlásil, že článok 49 a nasledujúce sa vzťahujú na zdravotnícke služby, a to aj 

v takom prípade, že boli poskytnuté v rámci určitých schém sociálneho zabezpečenia. Súd to teda vyjadril slovami: „ 

skutočnosť, že určité služby majú osobitný charakter ich nevylučuje z právneho režimu základných slobôd – slobody pohybu, 

a preto požiadavka predchádzajúceho súhlasu naozaj predstavovala porušenie článku 49 Zmluvy.“ (vtedy čl. 59) 1 
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Čiže Európsky súdny dvor v tomto a aj v ďalších prípadoch potvrdil, že ustanovenia Zmluvy o európskych 

spoločenstvách o slobode pohybu sú aplikovateľné, a to aj teda zákonné služby zdravotnej starostlivosti. 

 

1.2 Elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  

           Celá infraštruktúra elektronického zdravotníctva poskytuje uľahčenie cezhraničnej výmeny zdravotných údajov, 

vrátane elektronických predpisov a súhrnných údajov o pacientoch. V rámci základných služieb Európska komisia poskytuje 

členským štátom infraštruktúru, ktorá je jednotná a tiež prierezové služby v oblasti IKT.  

          Digitálna zdravotná a taktiež iné starostlivosti týkajúce sa nástrojov a služieb, ktoré využívajú moderné informačné 

a komunikačné technológie na to, aby sa zlepšili diagnostiky, liečby, prevencie a všetkých riešení problémov, ktoré súvisia 

so zdravím. Táto starostlivosť je inovatívna a veľmi dokáže dopomôcť k zlepšeniu prístupu a najmä kvality zdravotnej 

starostlivosti a zvýšiť efektivitu celého sektoru zdravotníctva. 

         Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva zabezpečuje európskym občanom starostlivosť počas 

cestovania do zahraničia v rámci Európskej únie. Prostredníctvom tejto infraštruktúry sa krajinám Európskej únie poskytuje 

možnosť výmeny zdravotných údajoch o pacientoch.  

         Vo všetkých krajinách Európskej únie sa v súčasnosti sprostredkovávajú elektronické služby prostredníctvom ktorých 

sa poskytuje cezhraničná zdravotná starostlivosť.  

         Prvou elektronickou službou poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je  

o elektronické predpisovanie liekov a tiež samotný výdaj elektronických receptov. Táto elektronická služba poskytuje 

a zároveň umožňuje občanom Európskej únie získavanie liekov v lekárni, počas ich pobytu v inej krajine Európskej 

únie a to prostredníctvom online prenosu dát.2 

 

1 Judgment of 28. April 1998 in case C-158/96 Kohll [1998] ECR I-1931. Rec. 20 of the judgment. The ECJ Case Law on 

Cross-Border Aspects of Health Services. Briefing Note. IP/A/IMCO/FWC/2006-167/C3/SC1, January 

2007.p.5https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382183/IPOL-IMCO_NT(2007)382183_EN.pdf  

[cit.5.11.2021 ] 

2 Elektronická výmena zdravotných údajov  [5.11.2021 ] 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf 

          Čo sa týka Slovenskej republiky tak podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), nám elektronické 

recepty ušetrili už viac ako 15 miliónov eur. Ide o úsporu ktorá sa začala datovať od 1. januára 2018. Samotné elektronické 

predpisovanie má okrem iného však mnoho ďalších výhod a to napríklad, umožňovanie kontrol interakcií liekov už pri 

samotnom predpisovaní a tiež zabraňuje duplicitám.3 

         Pri vydávaní liekov v inej krajine je však dôležité spomenúť, že lieky sa vzťahujú na vnútroštátne pravidlá tej krajiny 

v ktorej sú lieky vydané, to znamená, že sa napríklad môže uplatňovať iné dávkovanie toho daného lieku. 

        Druhou elektronickou službou, ktorej cieľom je poskytnúť lekárom v ich jazyku o pacientovi z inej krajiny všetky základné 

informácie sú  

o súhrnné údaje o pacientovi, ktoré sú samozrejme súčasťou väčšieho súboru údajov, ktorý nám je známy ako 

elektronický zdravotný záznam. Tieto súhrnné informácie umožňujú predchádzať jazykovým bariéram a vedia 

poskytovať veľmi dôležité aspekty zdravia pacienta ako sú alergie, prípadné predchádzajúce ochorenia, užívané 

lieky a podobne. V budúcnosti by mali byť v celej Európskej únii k dispozícii tiež aj lekárske snímky, všetky 

laboratórne výsledky pacienta, správy o prepustení a nasledovať bude úplný a skompletizovaný zdravotný záznam. 
4 

 

k údajom ktoré sú zapísané v EZK sa však môže dostať len osoba na to oprávnená, čiže zdravotnícky pracovník, 

ktorý pacientovi poskytuje zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu, ktorý je vymedzený v zákone o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme č.153/2013 v §5.  

 

1.3 Zdravotná starostlivosť poistenca Slovenskej republiky v Európskej únii 

 

        Poskytnutie a úhrada cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej slovenskému poistencovi v inom členskom štáte 

Európskej únie 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382183/IPOL-IMCO_NT(2007)382183_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf
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        Vo všeobecnosti môžeme túto cezhraničnú zdravotnú starostlivosť definovať ako zdravotnú starostlivosť ktorá je 

poskytovaná poistencovi mimo štátu bydliska. Poistenec ma právo na dodržanie nárokov pri poskytovaní cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti, ktoré mu garantujú ustanovenia národnej legislatívy štátu Európskej únie v ktorom mu je táto 

zdravotná starostlivosť poskytnutá a samozrejme aj ustanovenia Smernice.  

      Poistenec túto zdravotnú starostlivosť uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti no následne môže 

požiadať jeho príslušnú zdravotnú poisťovňu aby mu tieto náklady preplatila. Samozrejme, musí sa jednať o zdravotnú 

starostlivosť, ktorá spadá do vecného rozsahu Smernice. Dostávame sa aj do situácii kedy je potrebný predchádzajúci súhlas 

prislúchajúcej zdravotnej poisťovne. 

      Zoznam jednotlivých zdravotných úkonov, pre ktoré je tento súhlas potrebný nám upravuje Vyhláška Ministerstva 

Zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z., je to vyhláška z 23. októbra 2013 ktorou sa ustanovuje cezhraničná 

zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia 

 

3  Elektronické zdravotníctvo-úspory z e-receptov - https://ezdravie.nczisk.sk/sk/   [ cit. 6.11.2021] 

4  Súhrnné údaje pacienta; elektronická výmena zdravotných údajov podľa smernice 2011/24/EÚ - 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf   [ cit. 6.11.2021] 

       Príslušná zdravotná poisťovňa však smie odmietnuť udelenie predchádzajúceho súhlasu na poskytnutie cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti a to v prípadoch, ak 

• ochorenie zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre poistenca alebo obyvateľstvo zohľadňujúc 

možný prínos cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, o ktorú sa poistenec uchádza, 

• liečbu je možné poskytnúť v Slovenskej republike v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc súčasný 

zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia poistenca, 

• liečba je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý vyvoláva 

pochybnosti o dôveryhodnosti o kvalite a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.5 

       Čo sa týka konania o predchádzajúcom súhlase, tak tu príslušná zdravotná poisťovňa musí overiť, či sú naplnené 

podmienky, ktoré sú ustanovené v koordinačných nariadeniach. Ak sú tieto podmienky splnené, tak zdravotná poisťovňa udelí 

súhlas. Finančné vysporiadanie prebieha medzi inštitúciami štátu poistenia, ktoré boli dotknuté samozrejme so súhlasom 

príslušnej zdravotnej poisťovne podľa ustanovení koordinačných nariadení a to v sadzbách štátu, kde mu bola zdravotná 

starostlivosť poskytnutá. Tento postup sa nepožíva v prípade ak daný poistenec trvá na tom aby mu bol udelený súhlas podľa 

Smernice, lebo v tomto prípade má nárok iba na preplatenie v sadzbách štátu poistenia. 

       Príslušná zdravotná poisťovňa rozhodne do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti. V prípade ak ide o závažné ochorenie, 

pri ktorom hrozí, že následkom môže byť závažné poškodenie zdravia, tak táto príslušná zdravotná poisťovňa rozhoduje 

bezodkladne. Proti takémuto rozhodnutiu má poistenec právo podať odvolanie a to do 20 pracovných dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Príslušná zdravotná poisťovňa môže o odvolaní rozhodnúť sama ak tomuto odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie, 

ak však nerozhodne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia, je potrebné ho predložiť aj spolu s výsledkami doplnenia a tiež 

spisovým materiálom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 

1.4 Zdravotná starostlivosť poistenca Európskej únie v Slovenskej republike 

       V tomto prípade úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vykonáva priamo poistenec u poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. Tento poskytovateľ pri určovaní ceny postupuje podľa zákona o cenách. Cena za poskytovanú zdravotnú 

starostlivosť musí byť rovnaká ako pre poistenca iného členského štátu tak aj pre slovenského poistenca.  

       Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencovi iného členského štátu vystaví správu o tom, aká 

zdravotná starostlivosť mu bola poskytnutá.  

     Táto správa musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, akými sú dátum a čas zápisu, spôsob akým bol poučený, obsah 

poučenia, informovaný súhlas, jeho odmietnutie alebo odvolanie, rozsah zdravotnej starostlivosti, poprípade výsledky z iných 

vyšetrení, a aj faktúru kde sa nachádza rozpis jednotlivých zdravotných úkonov a ich cena. Samozrejme sú potrebné aj 

identifikácie zdravotného pracovníka, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytoval a tiež aj osoby, ktorej bola táto zdravotná 

starostlivosť poskytnutá. 

      V prípade lekárenskej starostlivosti je potrebné aby sa poistenec preukázal nárokovým dokladom vystaveným podľa 

ustanovení koordinačných nariadení. Ak sa poistenec iného členského štátu nepreukáže u poskytovateľa lekárenskej 

starostlivosti nárokovým dokladom, ktorý bol teda vystavený podľa nariadení a preukáže sa len lekárskym preukazom alebo 

lekárskym predpisom vystaveným v inom členskom štáte Európskej únie, tak osoba, ktorá je oprávnená vydávať lieky alebo 

zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, mu ich vydá za plnú úhradu. 

https://ezdravie.nczisk.sk/sk/
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf
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5 Zdravotná starostlivosť poistenca SR v EÚ – https://nkm.sk/prava-a-naroky-poistenca-2/zdravotna-starostlivost-poistenca-sr-v-eu/   

[ cit. 7.11.2021] 

 

1.5 Európsky preukaz zdravotného poistenia  

       Európsky preukaz zdravotného poistenia je bezplatný preukaz, ktorý vydáva poskytovateľ vášho vnútroštátneho 

zdravotného poistenia. Na základe tohto preukazu sa nám sprístupní zdravotná starostlivosť, poskytovaná v štátnych 

zariadeniach mimo štátu bydliska. Ide o nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná ak sa teda dočasne 

nachádzame v jednom z 27 členských štátov Európskej únie a to za rovnakú cenu a tiež aj rovnakých podmienok ako 

u občanov danej krajiny, v niektorých krajinách ide dokonca aj o bezplatnú zdravotnú starostlivosť. 

       Sú ním pokryté napríklad aj dávky, ktoré sú poskytované v súvislosti už s existujúcimi chorobami, tiež aj chronické choroby 

a tiež aj v súvislosti s priebehom tehotenstva a pôrodom. 

       Veľmi dôležité je aj upozorniť čo takýto európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva. Európsky preukaz 

zdravotného poistenia, v žiadnom prípade nenahrádza cestovné poistenie, nepokrýva súkromnú zdravotnú starostlivosť a ani 

s tým spojené ďalšie náklady, tiež nepokrýva vaše náklady, ak vycestujete do zahraničia len na konkrétne poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti. A keďže sa v jednotlivých krajinách veľmi líšia aj zdravotné systémy, tak nám ani nezaručuje 

bezplatné služby.  

NEPLÁNOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ; platby a náhrada výdavkov s EPZP a bez EPZP 

 

1. S európskym preukazom zdravotného poistenia: 

       Tento preukaz vie veľmi zjednodušiť či už proces platby alebo aj proces náhrady nákladov. Prostredníctvom neho máte 

rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť a náhradu vzniknutých výdavkov ako občania krajiny v ktorej sa nachádzate.  

      Čiže ak je vyšetrenie bezplatné pre miestnych obyvateľov je bezplatné aj pre vás. Ale v prípade ak za ošetrenie je potrebné 

zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov, a môžete túto náhradu získať ešte počas pobytu v danej krajine alebo po 

návrate domov od  príslušnej zdravotnej poisťovne. Tieto výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine 

ošetrenia. V tomto prípade je možné získať teda náhradu celej sumy ošetrenia alebo bude potrebné zaplatiť poplatky, ktoré 

taktiež znášajú pacienti v krajine, kde k ošetreniu došlo.  

 

 

 

2. Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia: 

       Ak ste v súkromnej nemocnici, ktorá nie je zaradená do systému EPZP a nemôžete takýto preukaz použiť, alebo ak takýto 

preukaz nemáte, je pravdepodobné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť. Samozrejme po návrate domov z krajiny mimo 

bydliska, je možné požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o náhradu týchto výdavkov a to platí ako aj pre verejných aj 

súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

        V tomto prípade budú však podmienky odlišné a to preto, lebo sa budú nahrádzať len výdavky za ošetrenie, na ktoré by 

mal občan nárok aj v krajine bydliska. 

       A čo sa týka vrátenia, tak výdavky sa vrátia len do výšky, ktorá zodpovedá nákladom za dané ošetrenie v  domovskej 

krajine, čo je pravdepodobné, že bude menej ako sa za samotné vyšetrenie zaplatilo v inej krajine. 6 

   

6 EPZP- https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=559  ; [cit. 7.11.2021 ] 

 

 

1.6 Elektronické zdravotníctvo v rámci Európskej únie a COVID-19 

       Návrh na vytvorenie covid passu schvaľoval Európsky parlament prostredníctvom naliehavého postupu, alebo teda 

zrýchleného legislatívneho konania. Cieľom tohto digitálneho zeleného osvedčenia malo byť hlavne bezpečná voľnosť pohybu 

občanov v rámci Európskej únie počas pandémie COVID-19. 

–%20https:/nkm.sk/prava-a-naroky-poistenca-2/zdravotna-starostlivost-poistenca-sr-v-eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=559
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       Európska komisia a krajiny EÚ zadefinovali spoločný prístup pre potvrdenia o očkovaní, ktoré sú jednotné a vyznačujú sa 

interoperabilitou (očkovacie preukazy). Komisia a členské štáty EÚ tiež spolupracovali na efektívnych aplikáciách na 

sledovanie kontaktov a varovanie. 

       V súčasnosti všetci používame tiež jednu formu digitálneho preukazu a to digitálny COVID preukaz. Digitálny COVID 

preukaz Európskej únie (Covid Pass) je digitálnym potvrdením, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 alebo 

mala negatívny výsledok testu, alebo prekonala ochorenie COVID-19. Tento  preukaz môžu získať všetci občania Európskej 

únie a ich rodinní príslušníci a tiež aj štátni príslušníci krajín mimo Európskej únie, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú 

oprávnený pobyt v členskom štáte a tiež majú právo cestovať do iných členských štátov.  

       Tento Covid Pass slúži občanom na uľahčenie voľného pohybu v rámci Európskej únie počas pandémie. Všetky krajiny 

Európskej únie ho akceptovali ako doklad o tom, či občan, ktorý prekračuje hranice, nie je nakazený vírusom a nebude 

ohrozovať ostatných. Držiteľ tohto preukazu by nemal podliehať cestovným obmedzeniam a tiež by mal byť oslobodený od 

karantény po vstupe do inej krajiny. Digitálny COVID preukaz EÚ je uznávaný vo všetkých členských štátoch Európskej únie. 

Pomáha zaručiť, že sa v súčasnosti platné obmedzenia budú rušiť koordinovaným spôsobom. 

 

1.7 PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE CEZHRANIČNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácií systémov sociálneho 

zabezpečenia 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia č. 

883/2004 

▪ Smernica Európskeho parlamentu a rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti  

▪ TABUĽKAZHODY 

Zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie 

 

 

2 ZÁVER  

       Cieľom mojej práce, ako som už v úvode spomínala, bolo poukázať na elektronické zdravotníctvo a jeho výhody. Myslím 

si, že by malo mať presah do cezhraničných databáz a v prípade vycestovania občana členského štátu do inej krajiny a pri 

vzniknutí zdravotných problémov by mohlo značne dopomôcť k rýchlejšiemu identifikovaniu problému a tiež vede a výskumu.  

       V úvodnej časti mojej práce som sa snažila stručne priblížiť historický pohľad na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, 

pričom som použila konkrétny prípad pre lepšie pochopenie veci. Ďalej som sa venovala už konkrétnym elektronickým 

službám cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a výhodám, ktoré ich používanie prináša. Uviesť môžeme napríklad ušetrené 

milióny eur pri využívaní elektronických receptov. 

       Taktiež som sa zaoberala poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poistencovi SR v inom členskom štáte EÚ 

ale naopak aj poskytovaniu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poistencovi EÚ v SR. V týchto kapitolách som hovorila najmä 

o právach poistenca spojených s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ako aj o povinnostiach, ktoré súvisia 

hlavne s úhradou poskytnutej zdravotnej starostlivosti.  

       Záverečné kapitoly som venovala európskemu preukazu zdravotného poistenia a Covid Passu, ktorý je v súčasnosti v 

súvislosti s pandémiou COVID-19 veľmi aktuálnou témou. V prípade európskeho preukazu zdravotného poistenia som sa 

venovala stručnej charakteristike, výhodám, ktoré nám tento preukaz poskytuje a taktiež som spomenula aj čo nám európsky 

preukaz zdravotnej starostlivosti nepokrýva, nakoľko si myslím, že by každý mal vedieť o svojich právach a tiež o veciach na 

ktoré právo nemá. Čo sa týka Covid Passu tak rovnako ako pri európskom preukaze poistenia som charakterizovala o akú 

formu digitálneho preukazu ide a čo všetko nám používanie Covid Passu prináša a umožňuje.  

       Myslím si, že sa mi podarilo splniť cieľ mojej práce a taktiež rozšíriť moje znalosti týkajúce sa danej problematiky o nové 

a vecné poznatky. 
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Usmernenia siete elektronického zdravotníctva o predpise e-receptu -

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_eprescriptions_en.pdf 

Usmernenia siete elektronického zdravotníctva o súhrnných údajoch o pacientovi -

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť , ktorá podlieha 

predchádzajúcemu súhlasu  príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia č. 341/2013 Z. z. https://www.udzs-

sk.sk/documents/Vyhlaska-MZ%20SR_341_2013.pdf 

DigitalHealthEurope recommendations on the European Health Data Space - https://digitalhealtheurope.eu/wp-

content/uploads/DHE_recommendations_on_EHDS_July_2021.pdf 

Princípy poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti - https://www.health.gov.sk/?zriedkave-choroby-ern-principy-czs 

Zdravotná starostlivosť poistenca SR v EÚ – https://nkm.sk/prava-a-naroky-poistenca-2/zdravotna-starostlivost-poistenca-sr-

v-eu/ 

EPZP- https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=559 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32004R0883 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia č. 883/2004 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32009R0987 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

- https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:SK:PDF 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie 

interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie 

ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a akceptovanie 

interoperabilných osvedčení o očkovaní, testovaní a zotavovaní sa na COVID-19 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0954 
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Abstract: With the growing development of artificial intelligence in the last decade comes the need for its uniform regulation 
by the European Union. The Commission, therefore, presented historically the first draft of rules on the use of artificial 
intelligence earlier this year. This legislative proposal is abbreviated as the "Artificial Intelligence Act" and introduces many 
proposed changes and regulations that the Union wants to use to reduce the adverse effects of artificial intelligence for society. 
One of the key points of the proposal is the categorization of artificial intelligence systems according to their risk and threat to 
people's lives, safety and rights. An important part of the legislative proposal is furthermore the establishment of the European 
Artificial Intelligence Board, which will ensure coordination and cooperation between member states as well as EU institutions. 
By introducing harmonized rules, the Union is leading the way in which global standards can evolve in the future in order to 
ensure credibility for artificial intelligence by society. 
 
Abstrakt: S narastajúcim vývojom umelej inteligencie v poslednom desaťročí prichádza potreba jej jednotnej regulácie zo 
strany Európskej únie. Komisia preto začiatkom tohto roka predstavila historický prvý návrh pravidiel využívania umelej 
inteligencie. Tento legislatívny návrh nariadenia nesie skrátený názov ,,Akt o umelej inteligencii´´ a prináša mnoho 
navrhovaných zmien a regulacií, pomocou ktorých chce Únia obmedziť nepriaznivé dopady umelej inteligencie v spoločnosti. 
Ku kľúčovým bodom návrhu nariadenia patrí najmä kategorizácia systémov umelej inteligencie podľa ich rizikovosti a hrozby 
pre život, bezpečie a práva ľudí. Dôležitou časťou legislatívneho návrhu je aj zriadenie Európskej rady pre umelú inteligenciu 
čím sa zabezpečí koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi, ale aj inštitúciami EÚ. Únia zavádzaním jednotných 
pravidiel udáva smer, ktorým sa v budúcnosti môžu vyvíjať celosvetové normy na to, aby bola voči umelej inteligencii zaistená 
dôveryhodnosť zo strany spoločnosti.  
 
Key words: artificial intelligence, Artificial Intelligence Act, Digital single market, proposal for a regulation, European 
Commision, European Union 
 
Kľúčové slová: umelá inteligencia, Akt o umelej inteligencií, jednotný digitálny trh, regulácia, návrh nariadenia, Európska 
Komisia, Európska únia 
 
 
Úvod 

 

Stratégia Európskej únie vytvárať jednotnú a udržateľnú európsku digitálnu spoločnosť existuje v praxi už od roku 2015. 

Únia na čele s Komisiou a ostatnými inštitúciami podieľajúcimi sa na legislatívnom procese za tento čas prijala viacero 

sekundárnych právnych aktov vo forme nariadení a smerníc, čím začala budovať tzv. Jednotný digitálny trh. Digitalizácia 

spoločnosti však v tejto dobe presahuje takmer do všetkých sfér ľudského života, a preto musí Únia promptne reagovať na 

výzvy, ktoré tento fenomén prináša. Jednotný digitálny trh preto postupne začína prerastať pôvodne vytýčené ciele Únie 

(digitálny marketing, elektronické obchodovanie, telekomunikácie) a posúva sa smerom k regulácii technológií a umelej 

inteligencie.  

Práve začiatkom tohto roka (2021) predstavila Komisia historicky prvý návrh pravidiel využívania umelej inteligencie. 

Legislatívny návrh už známy ako Akt o umelej inteligencii (Artificial Intelligence Act) vytvára akýsi svetový precedens v oblasti 

regulácie UI. Únia ním chce harmonizovať pravidlá využívania umelej inteligencie a technológií s ňou spojených na európskej 

úrovni. Je nepochybné, že týmto krokom vysiela odkaz ostatným štátom a zoskupeniam sveta. Otázka bezpečného využívania 

UI je v súčasnosti globálnou témou a bolo by neefektívne riešiť ju len na úrovni štátov. Pre úplnosť je nutné uviesť fakt, že 

návrh nariadenia o umelej inteligencii v tomto momente ešte len začína svoju púť v rámci legislatívneho procesu, a preto sa 

prirodzene očakávajú mnohé pripomienky, návrhy a zmeny. V súčasnosti však ministri v Rade jasne podporili ideu právneho 

predpisu zjednocujúceho pravidlá pre používanie a využívanie umelej inteligencie, ktorý by mal udávať smer pre celosvetové 

normy v tejto oblasti. 

Komisia v samotnom návrhu nariadenia predstavuje harmonizované pravidlá uvádzania umelej inteligencie na trh, do 

prevádzky a využívania jej systémov v rámci vnútorného trhu Únie.54 UI je rýchlo sa rozvíjajúca skupina technológií, ktorá 

môže jednak prispieť k širokému spektru hospodárskych a sociálnych výhod, ale aj vytvárať riziká a poškodzovať verejné 

záujmy a práva chranené legislatívou EÚ. Kľúčovým bodom nariadenia je kategorizácia systémov UI na základe ich rizikovosti 

a to najmä s dôrazom na tzv. vysokorizikové systémy umelej inteligencie. Komisia tým vo väčšine prípadov nevylučuje 

možnosť uvádzania na trh, uvádzania do prevádzky a používania umelej inteligencie, ale pri takýchto vysokorizikových 

systémoch túto možnosť obmedzuje len na presne stanovené účely. Návrh nariadenia v častiach o kategorizácii systémov UI 

ďalej spomína aj také systémy a technológie, ktoré sa stanú týmto nariadením zakázané na území EÚ. K takýmto zakázaným 

praktikám nepriamo radí napríklad systém sociálneho hodnotenia, ktorý už v tomto čase využíva čínska vláda v Pekingu na 

 
54 Článok 1 Aktu o umelej inteligencii  
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monitorovanie svojich občanov. Otázkou zostáva, ako sa inštitúcie Únie vysporiadajú so skeptickým postojom vývojárskych 

spoločností k tomuto návrhu nariadenia.55 Mnohí odborníci totiž tvrdia, že eúropske spoločnosti by sa nariadením mohli dostať 

do nevýhodnej pozície voči konkurenčným obchodným spoločnostiam z iných častí sveta. Je teda viac než pravdepodobné, 

že lobing technologických gigantov bude intenzívny a niektoré ustanovenia Aktu o umelej inteligencii sa budú v priebehu 

legislatívneho procesu upravovať a meniť.  

 

REVOLÚCIA VO VÝVOJI UMELEJ INTELIGENCIE 

 

Je vhodné, ale zároveň i nutné pozastaviť sa pri slove umelá inteligencia. Dôvodová správa Aktu o umelej inteligencii 

ju definuje nasledovným spôsobom: ,,Umelá inteligencia je rýchlo sa rozvíjajúca skupina technológií, ktorá môže priniesť 

široké spektrum hospodárskych a spoločenských výhod vo všetkých priemyselných odvetviach a spoločenských činnostiach.´´ 

Rýchlosť technologických zmien však môže priniesť nie len úžitok UI pre našu spoločnosť, ale aj potenciálne riziko, negatívne 

dôsledky a hrozbu. Umelá inteligencia je totižto prítomná nie len v neškodných chatbotoch na webových stránkach, v 

spamových filtroch, vo vyhľadávačoch či adblockoch, ale napríklad aj v systémoch identifikácie biometrických údajov osôb 

alebo dokonca v systémoch – robotoch, ktorí sú schopní pracovať autonómne a bez ľudskej kontroly (najmenšie potenciálne 

riziko môžu predstavovať domáce smart spotrebiče a najväčšie riziko tzv. samo odpaľovacie systémy rakiet).56 Komisia si tieto 

fakty uvedomuje, čo dosvedčuje aj v dôvodovej správe tým, že za hlavný cieľ regulácie UI pokladá ,,zabezpečiť, aby používané 

systémy umelej inteligencie uvedené na trh Únie boli bezpečné a v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa 

základných práv a hodnôt Únie.´´ Samotná Európska únia by sa mala stať svetovým lídrom v rozvoji bezpečnej, dôveryhodnej 

a etickej umelej inteligencie.  

Umelá inteligencia začiatkom dvadsiatych rokov 21. storočia napreduje míľovými krokmi a to aj vďaka novým 

technológiám a algoritmom. Zatiaľ čo kedysi bola UI naprogramovaná človekom len na vyšpecificikovaný účel, v dnešnej dobe 

už dokáže sama zhromažďovať informácie a učiť sa. Odborne sa tento spôsob nazýva deep learning 57 a prostredníctvom 

týchto algoritmov systémy umelej inteligencie, ktoré deep learning využívajú vedia napodobniť myslenie človeka. Deep 

learning narozdiel od starších algoritmov a metód učenia sa strojov využíva pri zhromažďovaní dát umelú neurónovú sieť, 

ktorá je replikou tej biologickej - ľudskej. Zjednodušene povedané, systémy umelej inteligencie sa dokážu učiť na svojich 

vlastných chybách, zhromažďovať dáta a zdokonaľovať sa na tých istých princípoch ako človek. Ako modelové príklady 

strojov, ktoré využívajú deep learning môžu slúžiť autopiloty elektromobilov či hlasoví asistenti v mobilných zariadeniach.58 

Umelá inteligencia sa teda čím ďalej tým viac približuje človeku a v niektorých oblastiach ho dokonca už aj prerastá. Napriek 

tomu jej správne a bezpečné využitie môže byť pre človeka a spoločnosť nesmierne prospešné. 

 

KATEGORIZÁCIA SYSTÉMOV UMELEJ INTELIGENCIE 

 

Absolútne ťažiskovou problematikou, ktorú návrh nariadenia detailne rozpracováva je kategorizácia systémov UI. 

Komisia v Akte o umelej inteligencii explicitne vymedzuje dve kategórie systémov umelej inteligencie. Ostatné dve skupiny je 

možné vyvodiť z dôvodovej správy tohto legislatívneho návrhu. Summa summarum môžeme hovoriť o týchto štyroch 

kategóriách: 

• Zakázané systémy umelej inteligencie (nazývané aj ako zakázané praktiky) 

 

• Vysokorizikové systémy 

 

• Systémy s obmedzeným rizikom 

 

• Systémy s minimálnym rizikom 

 
55 ČTK, EURACTIV.: Komisia obmedzí technológiu rozpoznávania tváre. Nové pravidlá ju považujú za rizikovú, 2021. In: 

Euractiv. URL: <https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/komisia-obmedzi-technologiu-rozpoznavania-tvare-nove-

pravidla-ju-povazuju-za-rizikovu/>. 

56 STOLTON, S.: Etika a umelá inteligencia: Experti formulovali ,,kritické výzvy´´ novej technológie, 2019. In: Euractiv. URL: 
<https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/etika-a-umela-inteligencia-experti-formulovali-kriticke-vyzvy-novej-
technologie/> . 

57 ZHANG a kol.: Dive into Deep learning, 2021, s. 1-10. URL: <https://d2l.ai/index.html> 
58 GENERÁLNE RIADITEĽSTVO KOMUNIKÁCIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU.: Umelá inteligencia: definícia a využitie. 

In: Spravodajstvo Európskeho parlamentu, 2020. URL: 

<https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligencia-definicia-a-vyuzitie>.  
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Graf 1: Pyramída rizikovosti 

Zdroj: KOP, M.: EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to AI, Transatlantic Antitrust and IPR Developments 
(2021) 

 

Zakázané systémy UI 
 

Prvá skupina systémov umelej inteligencie sa nachádza v článku 5 návrhu nariadenia a hovorí o zakázaných 

praktikách v oblasti UI. Ako hlavný dôvod pre zákaz Komisia stanovuje rozpor so základnými hodnotami Únie. Táto kategória 

systémov umelej inteligencie je prehľadná a ľahko uchopiteľná. Zjednodušene povedané, využívanie všetkých systémov UI 

uvedených v tomto článku bude po prijatí nariadenia protiprávne. Hneď v prvom bode Komisia vymedzuje zákaz akéhokoľvek 

uvádzania na trh, do prevádzky či používanie systému UI, ktorý využíva manipulatívne techniky (mimo vedomia osoby) 

s cieľom spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu. Ďalej sa zakazujú aj obdobné praktiky, ktoré smerujú voči zraniteľným 

skupinám (z dôvodu veku či fyzického/duševného postihnutia). I keď formulácia textu nariadenia je vcelku abstraktná, 

príkladom takejto zakázanej praktiky by mohli byť hračky s hlasovými asistentami, ktoré navádzajú deti k nebezpečnému 

správaniu.59 Komisia zároveň v tomto článku predkladá absolútny zákaz tzv. systému sociálneho hodnotenia ako reakciu na 

Čínu, ktorá tento systém začala testovať v Pekingu. Využívanie umelej inteligencie na hodnotenie alebo klasifikáciu 

dôveryhodnosti fyzických osôb na základe ich spoločenského správania alebo osobnostných charakteristík bude stritke 

zakázané, keďže by to mohlo viesť ku škodlivému či nepriaznivému zaobchádzaniu s určitými fyzickými osobami alebo aj 

s celými skupinami. 

Medzi zakázanými systémami UI sa nakoniec spomínajú aj tzv. systémy diaľkovej biometrickej identifikácie používané 

v reálnom čase na účely presadzovania práva. Toto zaradenie je však trošku mätúce, keďže využívanie takýchto systémov 

de facto nebude navrhovaným nariadením úplne zakázané, ale skôr limitované na určité účely. Nejde tu teda o absolútny 

zákaz ako pri vyššie uvedených zakázaných systémoch. Ďiaľkovú biometriu bude po splnení podmienky nevyhnutnosti a po 

udelení súhlasu súdu alebo iného orgánu verejnej moci členského štátu možné využiť na účely pátrania po nezvestných 

osobách, na odhaľovanie páchateľov trestných činov či na predchádzanie bezpečnostným ohrozeniam života a terorizmu.  

 

Vysokorizikové systémy 
 

Kategória systémov UI, ktorá dostala prívlastok vysokorizikové je najobsiahlejšie rozpracovaná v ramci Aktu o umelej 

inteligencii. Na to aby konkrétny systém UI mohol byť zakategorizovaný ako vysokorizikový je nutné, aby splnil podmienky 

stanovené v nariadení. Vo svojej podstate ale musí predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo narušenia bezpečnosti či 

riziko nepriaznivého vplyvu na základné práva. Komisia pre účely jasnej identifikácie týchto systémov prikladá k návrhu 

nariadenia 2 prílohy, ktoré presne uvádzajú vysokorizikové systémy v konkrétnych oblastiach. Zároveň si Komisia ponecháva 

možnosť zoznam týchto systémov pod prísne stanovenými podmienkami dopĺňať. Základnou ideou pre ich vývoj je 

požiadavka, aby boli koncipované a vyvinuté tak, aby mohli nad nimi fyzické osoby vykonávať účinný dohľad. Znamená to 

teda, že stroje, ktoré by boli schopné autonómne fungovať bez možnej ľudskej kontroly budú týmto nariadením zakázané.  

Medzi vysokorizikových systémov je možné zaradiť už spomínané systémy diaľkovej biometrickej identifikácie 

fyzických osôb. Ďalej sú to systémy UI, ktoré sa majú používať pri riadení cestnej premávky či pri dodávkach vody, plynu, 

 
59 BAHRKE, J., MANOURY, CH.: Europe fit for the Digital Age. In European Commission press release, 2021. URL: 

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682>. 
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tepla a elektriny. Taktiež dostanú možnosť využívať takéto systémy napriek ich vysokej rizikovosti aj orgány verejnej moci a to 

napríklad pri presadzovaní práva. Detektory lži, technológie na spoľahlivé hodnotenie dôkazov v rámci vyšetrovania a trestého 

konania, systémy na pomoc súdnemu orgánu pri skúmaní a interpretácii faktov či aplikácie na pomoc pri odhaľovaní tzv. 

deepfake prípadov. Zároveň budú orgány verejnej moci oprávnené využívať tieto technológie pri migrácii, azyle a kontrolovaní 

hraníc a to najmä pri overovaní pravosti dokladov alebo pri posudzovaní bezpečnostného rizika pre členský štát. Taktiež medzi 

povolené vysokorizikové systémy Komisia zaraďuje softvér triediaci uchádzačov o prácu či o bankovú pôžičku.60 

Prirodzene návrh nariadenia obsahuje v hlave o vysokorizikových systémoch nie len ich začlenenie a požiadavky na 

ne, ale aj jednotlivé povinnosti poskytovateľov a používateľov takýchto systémov UI a iných strán. V skratke, poskytovateľom 

a výrobcom, čiže vývojárskym spoločnostiam, vzniknú povinnosti dodržiavať požiadavky stanovené týmto nariadením 

a zároveň kooperovať s príslušnými orgánmi členských štátov. Zavádza sa teda systém spolupráce, na základe ktorého chce 

Komisia dosiahnuť, aby sa umelá inteligencia využívala v prospech spoločnosti a bolo ju možné účinne kontrolovať. Týmto 

nariadením sa taktiež zriaďuje tzv. Európska rada pre umelú inteligenciu, ktorej úlohou bude práve prispievať ku kooperacii 

medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a Komisiou. Systém spolupráce bude teda rozšírený naprieč vývojarskými 

spoločnosťami, vnútroštátnymi orgánmi a európskymi inštitúciami. 

 

Systémy s obmedzeným a minimálnym rizikom 
 

Napriek tomu, že Akt o umelej inteligencii systémy s obmedzeným a minimálnym rizikom výslovne nereguluje, je 

vhodné na tomto mieste zhrnúť ako sa na nich toto nariadenie môže vzťahovať. Keď hovoríme o týchto systémoch, máme na 

mysli napríklad chatových poradcov (chatboty), rôzne spamové filtre, umelú inteligenciu vo videohrách a podobne.61 Ide 

o technológie, ktoré nepredstavujú riziko pre zdravie, život a bezpečnosť. Komisia v dôvodovej správe uvádza, že na 

poskytovateľov a výrobcov takýchto systémov by sa mala vzťahovať maximálne informačná povinnosť v prípade, ak Komisia 

alebo iný orgán bude od nich určité informácie súvisiace s ich systémom umelej inteligencie vyžadovať. Ďalej sa v dôvodovej 

správe uvádza, že takýto poskytovatelia a výrobcovia by sa mohli pridať k ostatným (poskytovateľom a výrobcom 

vysokorizikových systémov UI) a vypracovať tzv. kódex správania, na základe ktorého sa zaviažu dodržiavať požiadavky 

stanovené v tomto nariadení a stanú sa tak dôveryhodnejšími v oblasti vývoja a poskytovania UI. Otázkou ale zostáva, či 

a ako budú v praxi tieto oprávnenia a ,,povinnosti´´ poskytovateľov a výrobcov systémov s obmedzeným a minimálnym 

rizikom využívané, keďže ťažiskovou oblasťou, ktorú Akt o umelej inteligencii upravuje je právna regulácia technológií UI, 

ktoré môžu potenciálne tvoriť vysoké riziko pre život, zdravie a bezpečnosť.  

 

TRANSPARENTNOSŤ A INFORMOVANOSŤ  

 

Technologický pokrok v oblasti umelej inteligencie v posledných rokoch spôsobil, že bežný uživateľ nie vždy dokáže 

rozoznať, či v tom-ktorom prípade prichádza do kontaktu alebo komunikuje s umelou inteligenciou. Tento fakt si uvedomuje 

aj Komisia, ktorá do návrhu nariadenia zavádza povinnosť poskytovateľov systémov UI informovať fyzické osoby o tom, že 

v danej situácii komunikujú so systémom umelej inteligencie. Jedinú výnimku môže tvoriť prípad, kedy je to podľa okolností 

a z kontextu používania zrejmé. Z nariadenia nevyplývajú žiadne príklady takejto zrejmosti, avšak z bežnej praxe by takýmto 

príkladom mohol byť hlasový asistent v telefóne. 

Bezohľadu na vyššie spomenutú výnimku sa transparentnosť a povinnosť informovať použivateľa vzťahuje na systémy, 

ktoré: ,,a) komunikujú s ľuďmi, b) sa používajú na zisťovanie emocií alebo určovanie asociácie so sociálnymi kategóriami na 

základe biometrických údajov, alebo c) vytvárajú obsah alebo s ním manipulujú (tzv. deepfakes).´´  Napríklad pri spomenutých 

deepfake obrazových či video záznamoch bude mať poskytovateľ tohto systému UI povinnosť výslovne uviesť, že daný obsah 

bol umelo vytvorený alebo zmanipulovaný. Vo všeobecnosti sa povinnosť informovať použivateľa o komunikácii so 

zmienenými systémami umelej inteligencie nebude vzťahovať na prípady, kedy sa systémy využijú na odhaľovanie, prevenciu 

a vyšetrovanie trestných činov. Osobitne pri deepfake-och sa výnimka uplatní aj vtedy, ak je to ,,nevyhnutné na výkon práva 

na slobodu prejavu a práva na slobodu umenia a vedeckého bádania, ktoré sú zaručené Chartou základných práv EÚ, a pod 

podmienkou primeraných záruk pre práva a slobody tretích strán.´´ 62 

 

SANKCIE  

 

 
60 Príloha III k Aktu o umelej inteligencii 
61 BAHRKE, J., MANOURY, CH.: Europe fit for the Digital Age. In European Commission press release, 2021. URL: 

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682>. 
62 Článok 52 Aktu o umelej inteligencii 



55 
 

Tento návrh nariadenia zavádza skutočne prelomové pravidlá v oblasti regulácie umelej inteligencie v rámci 

jednotného digitálneho trhu v Únii. Významným spôsobom zasahuje do voľnosti spoločností, ktoré sa venujú vývoju UI. Únia 

na čele s Komisiou si však uvedomuje, že je potreba stanoviť aspoň minimálne požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na riešenie 

rizík a problémov spojených s umelou inteligenciou. Aj zo samotnej dôvodovej správy vyplýva, že Komisia nemá za cieľ 

bezdôvodne obmedzovať technologický vývoj alebo mu brániť, práve naopak. 

Napriek tomu by sa Akt o umelej inteligencii míňal účelu, ak by za porušenie jeho ustanovení neboli explicitne 

vymedzené sankcie. Komisia v článku 71 dáva možnosť členským štátom určiť účinné, primerané a odradzujúce sankcie za 

porušenie nariadenia. Okrem tejto možnosti sa v článku 71 nachádzajú aj horné hranice správnych pokút, ktoré je možné 

udeliť za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia. Ak by sme to aplikovali na spomenuté kategórie systémov umelej 

inteligencie, tak napríklad za nedodržanie zákazu praktík v oblasti systémov umelej inteligencie (t.j. uvádzanie na trh, do 

prevádzky či používanie zakázaného systému UI ako je napr. systém sociálneho hodnotenia) bude môcť byť porušiteľovi 

udelená správna pokuta až do výšky 30 000 000 EUR, resp. do výšky 6% celkového svetového ročného obratu, ak ide 

o spoločnosť. V prípade porušenia iných povinností je táto suma znížená napríklad na 20 miliónov EUR, no dá sa konštatovať, 

že Komisia zvolila skutočne odstrašujúce sankcie. V konečnom dôsledku, dodržiavanie Aktu o umelej inteligencii by malo byť 

v záujme každého člena tejto spoločnosti, keďže jedine jednotnou právnou reguláciou UI je možné zamedziť jej možným 

negatívnym dopadom. 

 

ZÁVER  
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Autorské práva a ochrana osobných údajov 

Ema Martonová 

 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 
Abstract: Today, technology is at an advanced and advanced stage, and the digitization of services is an important and 
facilitating source of information and a factor that greatly affects and simplifies our lives. Copyright is increasingly protected, 
as are our personal data, which is processed almost everywhere, whether on social networks, internet games or the various 
websites we search for and visit. The protection of personal data and privacy is our right, which we exercise and ensures the 
protection of the rights of individuals against unauthorized processing of personal data. 
 
Abstrakt:  V súčasnej dobe sú technológie vo výrazne pokročilom a vyspelom štádiu a digitalizácia služieb je dôležitým a 
zľahčujúcim zdrojom informácii a faktorom, ktorý značne ovplyvňuje a zľahčuje náš život. Autorské práva sú čoraz viac 
chránené takisto ako aj naše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú už takmer všade, či už na sociálnych sieťach, pri internetových 
hrách alebo rôznych webových stránkach, ktoré vyhľadávame a navštevujeme. Ochrana osobných údajov a súkromia je naše 
právo, ktoré nesmie byť porušené a zabezpečuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním osobných 
údajov. 
 
Key words: copyright, personal data, social networks, websites, personal data protection, personal data processing 
 
Kľúčové slová: autorské práva, osobné údaje, sociálne siete, webové stránky, ochrana osobných údajov, spracúvanie 
osobných údajov 
 
1.     ÚVOD DO HISTÓRIE A ROZVOJ AUTORSKÝCH PRÁV  

           K prvému rozvoju autorského práva dochádzalo v období, keď existujúce technológie v danom období a čase  
umožňovali rýchle a efektívne šírenie informácií. Začiatok sa datuje zhruba k počiatku novoveku kde sa začína hovoriť o 
autorských právach ako celku. Prvý motív, ktorý bol dôležitý v histórii k právnej regulácii autorských diel bol vynález kníhtlače 
a rozšírenie tlačeného textu. Pred týmto motívom neexistoval žiadny iný ani ďalší nástroj, ktorý by bol natoľko efektívny a 
účinný, že prostredníctvom neho by mohlo dochádzať k zneužitiu autorských diel. Zaujímavou informáciou je to , že prvým 
podnetom k právnej regulácii ešte nebola snaha ochrániť autorov pred neoprávneným nakladaním s ich dielami. Vtedy išlo 
predovšetkým a hlavne o cenzúru63 nežiadúcich kritických ohlasov proti vrchnosti64. Na základe tejto skutočnosti boli 
udeľované exkluzívne licencie na všetky vydávané knihy v tom období. 

 
1.     AUTORSKÉ PRÁVO V ŠTÁTE A AUTORSKÉ DIELO 

    Každý jeden štát pomocou autorských práv poskytuje autorom určité výlučné práva k ich vytvorenému dielu po istú 
obmedzenú dobu.  Autorské dielo je  v súvislosti s autorom a jeho vytvorením, použitím a šírením vyjadrené vo vnímateľnej 
forme ľudskými zmyslami a musí spĺňať všetky znaky autorského práva. Autorské právo je súčasťou duševného vlastníctva. 
Za konkrétne autorské dielo je považovaný jedinečný výsledok tvorivej činnosti autora síce nie je v zákone presne vymedzené. 
Popri autorskom práve v užšom zmysle sú chránené aj práva, ktoré súvisia s právom autorským, medzi ktoré patria práva 
výkonného umelca k vlastnému výkonu, práva výrobcov zvukových a zvukovo obrazových záznamov, právo rozhlasového, 
televízneho vysielateľa a právo nakladateľa. 

 

 
63 oficiálna kontrola a prípadne následné obmedzenie či zákaz verejne publikovaných či prezentovaných textov, televíznych a 
filmových diel, divadelných hier a podobne z morálneho, politického či štátneho hľadiska 
64  hierarchicky organizovaná osoba alebo inštitúcia, vykonávajúca právnu  moc (vláda) nad poddanými, ktorí sú povinní 
vrchnosť počúvať, vrchnosť má právo súdiť, vydávať zákony a nariadenia 
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Graf 1: Európske autorské právo v súčasnosti65 
 

2.     AUTORSKÉ PRÁVA V OBJEKTÍVNOM ZMYSLE 

    Autorké práva sú veľmi rozsiahla téma a problematika súčasnej doby. Konkrétne definované máme dva zmysly pojmu 
autorské právo a to objektívny a subjektívný zmysel. Pod pojmom objektívny zmysel rozumieme pod autorským právom „súbor 
právnych noriem upravujúcich spoločenské vzťahy vznikajúce z tvorby a spoločenského uplatňovania literárnych, vedeckých 
a umeleckých diel “ . Ide taktiež aj o ustanovenia pochádzajúce z iných právnych predpisov, tým pádom nejde len o právne 
normy. 
 

3.     AUTORSKÉ PRÁVA V SUBJEKTÍVNOM ZMYSLE 

    Definovanie autorských práv v subjektívnom zmysle sa chápe ako „súhrn oprávnení prislúchajúcich autorovi k ním 
vytvorenému dielu.“ Autorské právo patrí do skupiny najmladších a taktiež najnovších právnych odvetvi. S predmetmi ochrany 
autorským právom a právami s autorským právom sa stretávame denne. Jedná sa napríklad o webové stránky, s obsahom 
ktorým sa práve zoznamujemu to sú taktiež autorským dielom, vrátane ich grafickej úpravy a nemožno ich bez súhlasu autorov 
práv voľne použiť.  
 

4.     OBSAH AUTORSKÝCH PRÁV 

    Najhlavnejší obsah autorských práv tvoria najmä autorské diela, ilustrácie, rôzne fotografie, typy videí a napríklad aj 
mapy. Niektoré webové stránky obsahujú aj ukážky z hudobných, audiovizuálnych diel alebo z televíznych a rozhlasových 
vysielaní, teda takmer všetky predmety ochrany autorského zákona. Na vytvorenie a použitie takých predmetov ochrany je 
potrebné uzavretie všetkých potrebných zmlúv. 
 

2.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

    Ochrana osobných údajov je jednou z najdynamickejších a jednou z najviac rozvijajúcich sa oblasti práva v súčasnosti. 
Svedčí o tom nielen prijatie právneho aktu v podobe nariadenia GDPR66 na úrovni Európskej únie, ale aj neustále sa vyvíjajúca 
judikatúra67. Základný právny rámec ochrany osobných údajov v Európskej únii a v prostredí Slovenskej republiky tvorí 
naridenie  GDPR. Ochrana osobných údajov patrí do základných ľudských práv a vďaka nariadeniu GDPR sa výrazne zvýšila 
ochrana osobných údajov občanov Európskej Únie. Na Slovensku zakotvuje ochranu osobných údajov aj zákon č. 18/2018 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tejto ochrany je chrániť práva a slobody 
každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú. 

    Samotný text GDPR je na  mnohých miestach všeobecný a používa pojmy, ktoré nie sú v Nariadení priamo definované. 
Stanoviská a usmernenia poskytujú aj konkrétne národné dozorné orgány na úseku ochrany osobných údajov v slovenskej 
právnej  realite tak nemožno úplne ignorovať dokumenty publikované Úradom na ochranu osobných údajov. Ďalším 
interpretačným zdrojom sú rozhodnutia SDEÚ a ESĽP pri výklade relevantných článkov Dohovoru, Charty, ale aj priamo 
Smernice 95/46/EHS. 

     
    Posledným ale menej dôležitým zdrojom interpretácie je doktrína, a teda komentáre,68 monografie69, zborníky 

príspevkov alebo špecializované časopisy, ktoré sa danej oblasti venujú70. 
 
 

 
2.1.     PRÁVO NA SÚKROMIE  

           Z hľadiska osobnej slobody jednotlivca je hlavnou tézou rešpektovanie súkromného života jednotlivcov. Každý jeden 
z nás má právo na svoje vlastné súkromie a súkromný život. Súkromie je v bežnom živote vnímané ako sféra života človeka, 
do ktorej nemôže vôbec nikto zasahovať bez jeho súhlasu.  Sú to informácie,  ktoré môže jednotlivec bez promblémov a 
strachu zatajovať a neprezradzovať. Nemusí sa báť, že bude štátom potrestaný alebo znevýhodnený oproti niekomu inému. 
Do tejto sféry patria zároveň všetky záležitosti jednotlivcov, ktoré nemôže štát alebo iná súkromná osoba bezdôvodne získavať 
a o ktorých nemožno informovať verejnosť. 
 
2.2.     CIELE GDPR  

     GDPR v zmysle normatívneho textu c článku 1 určuje tri základné ciele tejto právnej úpravy: 

 
65 Európska komisia: Európske autorské práva pre digitálny vek. Dostupné: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/e3d527f6-fd4b-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-244706242  
66  skratka po anglicky ( General Data Protection Regulation) všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o 
nariadenie Európskej únie 
67 je to všeobecný názov pre rozhodovaciu činnosť súdov alebo sudcovskú tvorbu práva a je to súhrn súdnych rozhodnutí 
predstavujúcich súdnu prax 
68 Hudecová I., Cyprichová A., Makatura I. a kol. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. 
Veľký komentár Eurokódex Bratislava, 2018  
69 Berthoty, J a kol. Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, 1. vydanie, Praha : C.H. Beck, 2018. 
70 European Data  Protection Law Review alebo International Data Privacy Law. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e3d527f6-fd4b-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-244706242
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e3d527f6-fd4b-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF/source-244706242
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1. Určiť pravidlá pre spracúvanie osobných údajov: GDPR tento cieľ ustanovuje vo viacerých inštitútoch, jedná sa o 
konkrétne povinnsti a práva u prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, ale aj pri dotknutých osôb. 

2. Chrániť základné ľudské práva a slobody: právo na ochranu osobných údajov ako základného ľudského práva v Charte 
v Dohovore, práva vymedzené v GDPR sú základnými ľudskými právami 

3.  Vytvoriť priestor pre voľný pohyb osobných údajov v EÚ: voľný tok osobných údajov v rámci EÚ by nemal byť 
obmedzený, ale ak by mali byť informácie prenášané do iných krajín jedna sa o inú situáciu  
 
2.3.     OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SOCIÁLNE SIETE 

           Prístup občanov na internet a ich možnosť využívať platformy elektronického obchodu, sociálne siete a blogové stránky 
na výmenu osobných informácií o sebe a iných jednotlivcov čoraz viac sťažujú oddeľovanie spracúvania na osobné účely od 
ostatného spracúvania. To, či sú činnosti výlučne osobného alebo domáceho charakteru, závisí od okolností. Je dôležité si 
uvedomiť, že ak z rozsahu a frekvencie spracúvania osobných údajov vyplýva, že ide o profesijnú, napríklad obchodnú alebo 
inú komerčnú činnosť vykonávanú na ,,plný úväzok“, aj súkromná, fyzická osoba sa môže v online prostredí považovať za 
prevádzkovateľa podľa Nariadenia.  
Je dôležité si uvedomiť, že zverejňovanie informácií o iných osobách bez ich súhlasu môže porušovať práva týchto jednotlivcov 
na ochranu súkromia. Písanie  a zverejňovanie blogov môžeme považovať za osobnú, či domácu činnosť, ak jednotlivec 
zverejňuje na svojom osobnom profile informácie osebe a iných fyzických osobách, videozáznamy k svojim záľubám, alebo 
fotografie súkromnej povahy, napríklad fotografie z osláv narodenín, svadby, cestovateľské zážitky,  
denníkové záznamy súčasťou ktorých sú rodina, či priatelia a podobne. 
 
2.4.  POSTUP AKO JE MOŽNÉ SA DOSTAŤ KU BLIŽŠEJ ŠPECIFIKÁCII O SPRACOVANÍ OSOBITNÝCH ÚDAJOV 

           Na hlavnej stránke sociálnej siete Facebook úplne dole v ľavom rohu sa nachádza Ochrana súkromia, ktorá 
použivateľov po kliknutí presmeruje na link kde sú všetky zásady a podmienky používania a spracovania osobných údajov 
a informácii, ktoré Facebook získava, spracuváva a používa. 

 
 

 
Obrázok 1: Názorný popis a postup k bližšej špecifikácii o spracúvaní osobných údajov na sociálnej sieti Facebook 

 

2.5.     SOCIÁLNA SIEŤ FACEBOOK A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

           Sociálna sieť Facebook spĺňa všetky podmienky, ktoré sú vymedzené v článkoch GDPR, či už čo sa týka stručnosti, 
transparentnosti, zrozumiteľnosti a ľahkosti dostupnej formy. Po otvorení linku, ktorý je možné nájsť v ľavom dolnom rohu 
stránky „Facebook“ je možné si všimnúť, prehľadnosť danej spoločnosti, nakoľko všetky dôležité pojmy sú zoradené na ľavej 
strane a pri každom pojme sa dá prekliknúť priamo na obsah určitých podmienok a zásad. Pri oboznamovaní sa s danými 
podmienkami si môžeme všimnúť veľký nadpis, ktorý je zvýraznený a jasne čitateľný. Následne je obsah danej 
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podmienky/zásady prehľadne porozdeľovaný do odsekov, tak aby to bolo čo najviac zrozumiteľné a ľahšie čitateľné pre 
každého čitateľa. A taktiež sú následne zvýraznené aj ďalšie dôležité pojmy rozoberané pri jednotlivých obsahoch daných 
podmienok/zásad. Pričom každý odsek je písaný stručne, tak, aby sa daný čitateľ vedel čo najľahšie dopracovať 
k informáciám, ktoré sú pre neho dôležité či potrebné. Vie si zistiť nasledovné: aké druhy informácií daná spoločnosť získava, 
ako sa tieto informácie používajú, ako sa tieto informácie zdieľajú, ako spolupracujú spoločnosti Facebooku, aký je právny 
základ spracúvania údajov danej spoločnosti, ako si môžeme uplatňovať svoje práva, ktoré nám poskytuje nariadenie GDPR, 
uchovávanie údajov, deaktivácia a odstránenie účtu, ako reaguje daná spoločnosť na oprávnené žiadosti či zamedzuje ujme, 
ako prevádzkuje a prenáša údaje ako súčasť jej globálnych služieb, ako nás upovedomí o zmenách týchto zásad a ako je 
možné kontaktovať Facebook s otázkami. Daný prevádzkovateľ „Facebook“  informuje o spracúvaní osobných údajov 
jednoduchým jazykom a dostupným spôsobom. 
 
2.6.     SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

           Spracúvanie osobných údajov je definované v článku 4 bode 2 GDPR71, je to demonštratívnym 
výpočtom spracovateľských operácií, ktoré možno subsumovať pod definíciu spracúvania osobných údajov. V zmysle daného 
článku sa pod spracúvaním osobných údajov rozumie „operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi 
osobných údajov napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo 
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami". 
 

 
Obrázok 2: Prenášanie údajov ako súčasť globálnych služieb  

 
           Z nasledovného obrázku môžeme zhodnotiť, že spoločnosť Facebook zdieľa informácie nielen interne v rámci 
spoločnosti ale taktiež aj externe. Tým pádom spoločnosť Facebook informuje o zdieľaní osobných údajov a informácií 
dostatočne. 
 
           Spoločnosť Facebook uvádza doby uchovávania tak ako slovne, tak aj číslom.  
 
           Uviesť by sa dalo pár príkladov: 
Slovne:  
Údaje uchovávame dovtedy, kým už nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb a Produktov Facebooku, alebo pokým 
neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr.  
 
Číslom: Napríklad, keď niečo hľadáte na Facebooku, svoje hľadanie si môžete kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania 
a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch 
Ak nám odošlete kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu na účely overenia účtu, danú kópiu odstránime do 
30 dní po overení, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 
 

 

71 „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, 

zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 

využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 

obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 

prostriedkami; 
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Obrázok 3: Na tomto obrázku sa dá pozorovať a zistiť to, že aké údaje a informácie sa zdieľajú na sociálnej sieti 

prostredníctvom Facebooku 

 
3.      ZÁVER 
Hlavným cieľom mojej práce bolo bližšie poukázať na vznik, rozvoj a typy autorských práv a špecifikovať autorské práva v 

objektívnom a subjektívnom zmysle, vyjadriť obsah, ochranu a využitie . Pri ďalšom kroku som chcela poukázať na to, akú 

dôležitosť má právo fyzických osôb na súkromie a na ochranu osobných údajov čo sa týka práce s internetom a možnosťou 

využívania rôznych elektronických platforiem pri webovych portáloch či už sú to sociálne siete, blogové stránky, elektronické 

obchody alebo webové stránky. Následne odkázať na prijatie a využitie právného aktu v podobe Nariadenia GDPR na úrovni 

Európskej Únie a bližšie špecifikovať a popísať ciele GDPR. Pri ďalšom kroku som sa venovala konkrétne ochrane osobných 

údajov a právu na súkromie. Následne v záverečných kapitolách mojej práce som sa podrobnejšie zaoberala problematikou 

ochrany osobných údajov v online prostredí, konkrétne sociálnu sieť Facebook som uviedla ako príklad a bližšie a informatívne 

som spracovala postup ako sa užívatelia tejto platformy môžu dostať k bližšej špecifikácii kde je upravané konkrétne a presne 

o aké spracúvanie osobných údajov ide a poukázať na naplnenie všektých podmienok sociálnej sieti Facebook s vymedzenými 

článkami GDPR. Ďalej som uviedla aj spracúvanie osobných údajov na danej konkrétnej sociálnej sieti a aj to ako 

prevádzkovateľ naďalej pracuje a komu a prečo poskytuje informácie o našich osobných údajoch.      
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Právne aspekty zavádzania autonómnych vozidiel v kontexte ochrany osobných údajov a súkromia 
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Abstract: The 21st century is often called as the age of technology. Technology undoubtedly makes our lives easier, but there 
are also the challenges we will sooner or later face. The autonomous vehicles can offer a new form of mobility, which will firstly 
reduce emissions, secondly mobility will be for wider group of people available and safety will be at higher level, but in order 
to do so, it needs to have a comprehensive legal framework for the regulation of autonomous vehicles, which currently does 
not exist. We must analyze in this context the legal aspects of autonomous vehicles.  
 
Abstrakt: 21. storočie sa často nazýva vekom technológii. Technológie nepochybne zjednodušujú naše životy, ale s tým 
prichádzajú aj výzvy, ktorým budeme musieť skôr či neskôr čeliť. Autonómne vozidlá môžu ponúknuť novú formu mobility, 
ktorá bude redukovať emisie, mobilita sa stane dostupnejšou pre širší okruh ľudí a bezpečnosť bude taktiež na vyššej úrovni. 
Pre realizáciu je potrebné mať komplexný právny rámec úpravy autonómnych vozidiel, ktorý v súčasnosti neexistuje. Musíme 
analyzovať v tomto kontexte právne aspekty ochrany osobných údajov a súkromia. 
 
Key words: autonomous vehicle, data protection, protection of privacy, fundamental rights 
 
Kľúčové slová: autonómne vozidlo, ochrana osobných údajov, ochrana súkromia, základné práva 
 
 
Úvod  

Doprava je esenciálnou súčasťou našich životov nielen v rámci Európskej Únie, ale aj zvyšku sveta. Umožňuje využívať 
slobodu cestovania, pohybu tovarov, služieb a zároveň vytvára prosperitu napríklad prostredníctvom zamestnanosti. Oblasť 
dopravy súčasne patrí medzi spoločné právomoci Európskej únie s jednotlivými členskými štátmi.72 

Naprieč rôznymi vývojovými etapami ľudstva možno badať určitú paralelu ako výdobytky danej doby rapídne menili 
svet. Dnes sme súčasťou tzv. „štvrtej industriálnej revolúcie“73, ktorá ovplyvňuje množstvo oblastí. V minulom storočí sa začala 
rozvíjať oblasť dopravy a v súčasnosti s rozvíjajúcou sa automatizáciou vozidiel rastie aj digitalizácia automobilového 
priemyslu, ktorá so sebou neprináša len nové možnosti, ale aj výzvy, ktorým treba venovať pozornosť.  

Samotná dopravná politika EÚ napomáha udržiavať dynamiku európskeho hospodárstva tým, že rozvíja modernú sieť 
infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie a zároveň podporuje udržateľné a digitálne riešenia.74 
Následné postupné zavádzanie udržateľnejších a inovatívnejších dopravných prostriedkov zohráva významnú rolu, pretože 
plní ciele EÚ aj v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Politika EÚ dlhodobo podporuje dopravné systémy riešiace 
hlavné výzvy v oblasti dopravy, ktoré rozvíja v Bielej knihe Plán jednotného európskeho dopravného priestoru vydanej v roku 
2011. Cieľom bielych kníh je začatie diskusií so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a Európskym parlamentom 
spolu s Radou Európskej únie pre dosiahnutie dohody. Ťažiskom dokumentu navrhovaného Európskou komisiou je zvýšenie 
kvality ovzdušia - dosiahnutie zníženia uhlíkových emisii o 60% do roku 2050, znižovanie závislosti od ropy a tvorba 
pracovných miest v tomto sektore.75 

Prepojenosť a automatizácia v oblasti dopravy je podľa stratégie EÚ pre mobilitu prijatej 17. mája 2018 Európskou 
Komisiou pre Európu novou príležitosťou. Táto nová príležitosť by mala napomôcť k plynulejšej a udržateľnejšej doprave 
všetkých. Takýto druh mobility môže byť prijateľnou alternatívou aj pre tých, ktorí zo zdravotných alebo z iných dôvodov 
nemohli doteraz sebestačne viesť vozidlo. Predpokladá sa, že by sa mohla významne zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, 
nakoľko v súčasnosti až pri 95% nehôd zohráva určitú úlohu ľudské zlyhanie – pochybenie, rozptýlenie, porušenie dopravných 
predpisov a pod.76 Stratégia EÚ pre mobilitu ráta s možnosťou, že postupom času sa z mobility stane služba, čo bude vplývať 
na zmenu správania spotrebiteľa a životné prostredie. 

Vývoj v oblasti umelej inteligencie, ktorá ovplyvňuje aj oblasť dopravy, dostáva veľkú pozornosť najmä vďaka 
potenciálu pre ekonomický rast, ktorý ponúka. Menej pozornosti sa dostáva dopadu týchto technológii na základné práva. 19. 
februára 2020 vydala Európska komisia bielu knihu o umelej inteligencii – Európsky prístup k excelentnosti a dôvere 77, ktorý 
pokladá nosné zásady budúcej právnej úpravy v rámci EÚ pre oblasť umelej inteligencie „Vzhľadom na možný veľký vplyv 
umelej inteligencie na našu spoločnosť sa musí európska umelá inteligencia opierať o naše hodnoty a základné práva, ako je 
ľudská dôstojnosť a ochrana súkromia.“ Tejto téme je venovaný ďalší priestor v 3. kapitole. 

 
72  Právna úprava v článku 4 odsek 2 písmeno g Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  
73  STANĚK, P. a IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom. S. 9. 
74 Doprava: Bezpečná udržateľná a prepojená doprava. Dostupné: https://european-union.europa.eu/priorities-and-
actions/actions-topic/transport_sk  
75  BIELA KNIHA Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného 
systému efektívne využívajúceho zdroje. KOM/2011/0144. Dostupné: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144   
76 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE: Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ. 
COM/2016/0787. Dostupné: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0787  
77  BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere. COM/2016/65  

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/transport_sk
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/transport_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0787
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Systémová rozmanitosť a prepájateľnosť autonómnych vozidiel  nesie so sebou riziko kybernetických útokov, ktoré 
môžu značne ohroziť cestnú premávku z dôvodu nadobudnutia kontroly nad vozidlom a odcudziť osobné údaje, čím sa naruší 
súkromie jednotlivých dotknutých osôb. Na samotnú ochranu osobných údajov sa vzťahuje nariadenie o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kedy sa uplatňuje na každé  jedno spracovanie 
osobných údajov. 

Umelá inteligencia 
Neexistuje žiadna všeobecne prijímaná definícia umelej inteligencie. Expertná skupina Európskej komisie na vysokej 

úrovni pre umelú inteligenciu (AI HLEG) prvotne definuje umelú inteligenciu ako „systémy, ktoré sa inteligentne správajú vďaka 
tomu, že analyzujú svoje prostredie a – s určitou mierou autonómie primerane konajú, aby dosiahli určité ciele. Systémy umelej 
inteligencie môžu byť založené výlučne na softvéri a pôsobiť vo virtuálnom svete (napríklad hlasoví asistenti, softvér na 
analýzu fotografií, vyhľadávače, systémy rozoznávania hlasu a tváre), prípadne umelá inteligencia môže byť aj súčasťou 
hardvérových zariadení (napríklad vyspelé roboty, autonómne vozidlá, bezpilotné vzdušné prostriedky alebo aplikácie 
internetu vecí).“ 78 

Ako to z prvotnej definície Expertnej skupiny Európskej komisie na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu vyplýva, že 
umelá inteligencia je v prípade autonómnych vozidiel súčasťou hardvérových zariadení. 

Neustály pokrok v oblasti umelej inteligencie si zažiadal aj vytvorenie Etického usmernenia pre dôveryhodnú umelú 
inteligenciu, preto je dôležité ju budovať, tak, aby nepredstavovala riziko a mohla byť dôveryhodnou. 

Terminológia: automatizované vozidlá v. autonómne vozidlá  
V súčasnosti neexistuje definícia ani jedného z pojmov. Často sa mylne vnímajú slová „automated vehicle“ 

(automatizované vozidlo) a „autonomous vehicle“ (autonómne vozidlo), ako slová rovnakého významu, ale v skutočnosti sa 
odlišujú stupňom adaptácie, schopnosti učiť sa a rozsahu schopnosti rozhodovať. 79  

Automatizované vozidlo Autonómne vozidlo 

Vopred definované parametre Učí sa prispôsobovať dynamickému 
prostrediu  

Výkon  konkrétnych úloh opakovane a 
efektívne 

Nachádzanie správneho rozhodnutia 
alebo úkonu  

Monitorovanie dodržania súboru 
noriem 

Detekcia narušenia siete / hľadanie 
anomálii 

Tabuľka 1: terminologické rozlíšenie 80 

            Automatizované vozidlo je motorovým vozidlom (osobné auto, nákladné auto alebo autobus), ktorý má technológiu 
určenú pomôcť vodičovi pri riadení vozidla. 81 

            Autonómne vozidlo je motorovým vozidlom, ktoré je podmienene až plne automatizované a je schopné bez zásahu 
človeka vykonávať všetky riadiace funkcie. 82 

Stupne automatizácie  
K autonómnym vozidlám je potrebné ozrejmiť aj ich jednotlivé stupne automatizácie, ako ich definuje SAE International 

(Society of Automotive Engineers83). SAE International je celosvetové združenie zastrešujúce inžinierov a technických 
expertov, ktorých cieľom je rozvíjať znalosti a riešenia v oblasti mobility v prospech ľudstva.84 SAE International definoval 
prostredníctvom štandardu SAE J3016:Apr 2021 úrovne automatizácie riadenia, ktorý určuje ako je dynamická jazdná úloha85 
rozdelená medzi vodiča a vozidlo (stroj). 

 

 

 

 
78  AI HLEG: A definiton of AI: Main Capabilities and disciplines. Dostupné: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf  
79 MATTESON, S. : Autonomous versus automated: what each means and why it matters. Dostupné: 
https://www.techrepublic.com/article/autonomous-versus-automated-what-each-means-and-why-it-matters/ 
80 Tamže; ANDRAŠKO, J. MESARČÍK, M. : Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnost 
v kontexte autonómnych vozidiel. In: Revue pro právo a technologie, č.22/2020, 2020. S.5-6 
81 ARDIYOK, S. CAMBEYLI, A.: The legal framework for autonomous vehicles in the European Union. Dostupné: 
http://www.businessgoing.digital/the-legal-framework-for-autonomous-vehicles-in-the-european-union/  
82 Tamže. 
83  V preklade Spoločnosť automobilových inžinierov. 
84  Krátke zhrnutie činnosti SAE. Dostupné: https://www.sae.org/about/  
85  Dynamická jazdná úloha znamená všetky prevádzkové a taktické funkcie v reálnom čase potrebné na prevádzku vozidla 
v cestnej premávke. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf
https://www.techrepublic.com/article/autonomous-versus-automated-what-each-means-and-why-it-matters/
http://www.businessgoing.digital/the-legal-framework-for-autonomous-vehicles-in-the-european-union/
https://www.sae.org/about/
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Graf 1: SAE J3016 Úrovne automatizácie riadenia 86 

 

SAE International rozlišuje šesť úrovní automatizácie riadenia: 

 
86  Preklad grafu SAE J3016 Levels of driving automation. Dostupné:   
__https://www.sae.org/binaries/content/assets/cm/content/blog/sae-j3016-visual-chart_5.3.21.pdf  
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          Úroveň 0 je plne manuálna, kedy vodič vozidla zabezpečuje všetky úlohy sám. Existujú systémy, ktoré vodičovi môžu 
pomáhať, ale technicky nepoháňajú vozidlo a to napríklad systém núdzového brzdenia87, upozornenie na slepú škvrnu 
a podobne. 

          Úroveň 1, ktorá je charakteristická pomocou vodiča (najnižšia úroveň automatizácie). Vodič riadi vozidlo, ale niektoré 
úlohy riadi systém. Príkladom úloh riadených systémom pri tejto úrovni automatizácie riadenia je adaptívny tempomat, 
ktorý zabezpečuje, aby sa vozidlo udržiavalo v bezpečnostnej vzdialenosti od auta idúceho pred ním a ďalšie aspekty 
riadenia monitoruje vodič vozidla.88 

         Úroveň 2 je charakteristická čiastočnou automatizáciou, kedy vodič vozidla sleduje dynamické jazdné úlohy a meniace 
sa aspekty počas jazdy, pričom pokročilé asistenčné systémy vodiča – ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)89 
ovládajú riadenie – zrýchľovanie aj spomaľovanie. Príkladmi druhej úrovne - čiastočnej automatizácie sú Tesla 
Autopilot alebo Cadillac (General Motors).90 

          Úroveň 3 je typická podmienenou automatizáciou, ktorá naďalej vyžaduje prítomnosť vodiča, ale určité rozhodnutia vie 
urobiť aj systém, ako zrýchlenie alebo spomalenie vplyvom konania iného vozidla. Vodič vozidla musí byť pripravený 
prevziať kontrolu, ak by systém nedokázal vykonať danú úlohu. 91  

          Úroveň 4 charakterizovaná vysokou úrovňou automatizácie jazdy, kedy môže vozidlo vykonávať za určitých podmienok 
všetky jazdné úlohy. Tieto autá sú v súčasnosti obmedzované tzv. „geofencigom“, pretože legislatíva neumožňuje, aby 
autá s takýmito vlastnosťami fungovali bez obmedzení. Väčšina vozidiel funguje na princípe zdieľanej jazdy. Príkladne 
možno uviesť spoločnosť Alphabet Waymo, ktorá v októbri 2020 začala v americkom štáte Arizona prevádzkovať 
autonómne taxíky zatiaľ za prítomnosti zamestnancov spoločnosti, ktorí sú pripravení v prípade potreby zasiahnuť. 
Taxíky sa využívajú v 160-kilometrovej zóne na 4 predmestiach Phoenixu.92 

          Úroveň 5 je príznačná tým, že úplnú automatizáciu, kedy nie je potrebná ľudská pozornosť. Plne autonómne vozidlo 
nebude disponovať volantom ani pedálmi, bude vytvárať nezávislé rozhodnutia bez ohľadu na okolnosti. V súčasnosti 
vozidlo s úplnou automatizáciou nie dostupné, ale plne autonómne vozidlá sa testujú na celom svete. Pre upresnenie, 
takéto plne autonómne vozidlo by malo vedieť absolvovať úplne samostatne presun z jedného miesta na druhé. 93 

Prepojenosť vozidla 
Pre využitie maximálneho potencionálu autonómnych vozidiel treba zohľadniť aj ich celkovú prepojenosť. Podľa 

Inštitúcie inžinierstva a technológie (IET) je prepojeným vozidlom, taký typ vozidla, ktorý je vybavený troma druhmi 
komunikačných systémov94: 
           Prístup na internet, čo predstavuje vnútornú sieť, zvyčajne sa jedná o bezdrôtovú sieť. Toto spojenie je označované 

ako „vehicle-to-Internet technology” (V2I). Výhodou je napríklad schopnosť automaticky upozorniť na prekročenie 
rýchlosti, automatické upozornenie na kolíziu a rôzne iné bezpečnostné výstrahy. 

          Vzájomná komunikácia vozidiel, ktorá umožňuje vozidlám medzi sebou bezdrôtovo komunikovať a udržiavať dočasné 
spojenie, ktoré sa napríklad môžu informovať navzájom o prevencii nehôd, či iných nebezpečenstvách na cestách. 
Tento druh komunikačného systému sa nazýva „vehicle-to-vehicle technology“ (V2V). 

          Komunikácia prostredníctvom internetu vecí označované ako „vehicle-to-IoT technology“  (V2Iot). Súčasťou 
internetu sa stávajú aj vozidlá, ktoré prijímajú údaje z externého zdroja a zdieľajú údaje s 3.stranou pre rôzne účely 
(napríklad pre aktualizáciu toku premávky). 

PRÁVNA ÚPRAVA 

Neexistuje jednotný právny rámec pre autonómne vozidlá v súčasnosti, ale treba podotknúť, že právna úprava je 
„roztrúsená“ vo viacerých právnych predpisoch rôznej právnej sily, ktoré si charakterizujeme v nasledujúcich podkapitolách. 

Medzinárodná právna úprava 
Z oblasti medzinárodnej legislatívy je najznámejší Viedenský dohovor o cestnej premávke, ktorý v roku 1968 vznikol 

pre uľahčenie cestnej premávky a zvýšenie jej bezpečnosti medzi zmluvnými stranami. Jedným zo základných princípov 

 
87  The 6 levels of Vehicle Autonomy Explained Dostupné: https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-
levels.html  
88  Tamže. 
89  Primárnou úlohou pokročilých asistenčných systémov je predchádzať úmrtiam a zraneniam. 
90  Tamže. 
91  Tamže. 
92 Tamže; SAGE, A. Waymo unveils self-driving taxi service in Arizona for paying customers. Dostupné: 
https://www.reuters.com/article/us-waymo-selfdriving-focus/waymo-unveils-self-driving-taxi-service-in-arizona-for-paying-
customers-idUSKBN1O41M2  
93  Tamže. 
94  The institution of Engineering and Technology: Automotive Cyber Security. An IET/KTN Thought Leadership Review of 
risk perspectives for connected vehicles. Dostupné: https://www.theiet.org/media/2309/iet-automotive-cyber-security-tlr-lr-
1.pdf ; ANDRAŠKO, J. MESARČÍK, M. : Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnost 
v kontexte autonómnych vozidle. In: Revue pro právo a technologie, č. 22/2020, 2020. S.14 
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Viedenského dohovoru je koncepcia v článku 8 odsek 1 „Každé vozidlo alebo jazdná súprava musí mať vodiča.“ a v odseku 
5 „vodiči musia byť vždy ovládať svoje vozidla…“. V marci 2014 bola vykonaná novela uvádzajúca, že „systémy, ktoré 
ovplyvňujú spôsob jazdy vozidiel” a dajú sa tlačidlom vypnú sa považujú v súlade s článkom 8 Dohovoru, ale naďalej je 
obligatórnou súčasťou prítomnosť vodiča počas jazdy. 

Technické požiadavky na vozidlá sú medzinárodne harmonizované v súvislosti s dvoma dohodami Európskej 
hospodárskej komisie OSN (UNECE). Prvá dohoda z roku 1958 poskytuje rámec na vytvorenie medzinárodných právnych 
predpisov OSN s jednotnými ustanoveniami o skúškach na výkon a udeľovanie typových schválení. Ďalšia dohoda z roku 
1998 sa týka zavedenia globálnych technických predpisov pre konštrukciu nových vozidiel  a výkonnostné požiadavky. EÚ je 
zmluvnou stranou oboch dohôd.95 

Právna úprava na úrovni Európskej únie 
Regulácia dopravy ako to bolo v predchádzajúcom texte uvedené patrí medzi spoločnú právomoc v rámci Európskej 

únie a jej členských štátov. Táto právomoc v praxi znamená, ak jednotlivú oblasť dopravy Európska únia neupravuje, môžu si 
ju upraviť členské štáty. 

 
Dopravu samostatne upravuje VI. hlava Zmluvy o fungovaní EÚ v rozsahu článok 90 až 100. Popri primárnom prameni 

európskeho práva regulujú oblasť dopravy aj iné právne akty. 

Pred tým ako sa auto dostane na cestu je potrebné, aby spĺňalo určité štandardy. Na schválenie motorového vozidla 
sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 
(nariadenie o typovom schválení vozidla). Legislatívny rámec schvaľovaniu autonómnych vozidiel v súčasnosti neexistuje, ale 
prostredníctvom článku 39 nariadenia o typovom schválení vozidla upravujúceho výnimky pre nové technológie alebo 
koncepcie schválenie takéhoto vozidla povoľuje splnením pokynov v usmernení o postupe udeľovania výnimiek.96 Tieto 
usmernenia pomáhajú usmerňovať vnútroštátne ad-hoc hodnotenia automatizovaných vozidiel. 

Ďalším smerodajným právnym predpisom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na 
zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy. Ide o prípady 
komunikácie vozidla s internetom vecí (V2IoT). Nadväzne na túto smernicu o inteligentných dopravných systémoch bolo 
prijaté Delegované nariadenie. Cieľom bolo zintenzívniť zavádzanie inteligentných dopravných systémov na cestných 
komunikáciách v celej Európskej únii. 

Ochrana súkromia a osobných údajov 

Právo na súkromie bolo po prvýkrát spomenuté v článku The Right to Privacy97. Následne v roku 1948 bolo vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv vymedzené v čl. 12 a v roku 1950 sa upravilo aj v Dohovore o ochrane ľudských práv 
a slobôd v článku 8 98 upravujúceho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Prijatím Charty základných práv 
Európskej únie v roku 2008 sa zakotvila ochrana súkromia do 7. článku.99 

Právo na ochranu osobných údajov explicitne vyjadruje len Charta základných práv Európskej Únie v článku 8.100  
V Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd sa až v rámci rozhodovacej praxe zaoberalo otázkou ochrany osobných údajov. 
Európsky súd pre ľudské práva vo veci S. a Marper v. Spojené Kráľovstvo101 rozhodol, že aspekt práva na rešpektovanie 
súkromného života jednotlivcov zahŕňa ochranu ukladania, zverejňovania, spracúvania údajov týkajúcich sa súkromného 
života jednotlivcov. Ako to vyplýva z Charty základných ľudských práv a nadväzne aj na článok 16 odsek 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie „každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú “, pričom ide o duplicitnú právnu úpravu. 

S novými technológiami je vysoké riziko, že ich niekto bude chcieť zneužiť vo svoj prospech, najčastejšie 
prostredníctvom kybernetických útokov. Na prvý pohľad kybernetická bezpečnosť úzko nesúvisí s ochranou súkromia, či 
osobných údajov. V skutočnosti je však následkom kybernetického útoku narušenie súkromia a možný nezákonný prístup k 
osobným údajom – zneužitie akýmkoľvek spôsobom.  

V nariadení o typovom schválení vozidiel v recitáli 62 sa kladie za dôležité, aby výrobcovia vykonávali všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie súladu s pravidlami týkajúcich sa spracovania a prenosu osobných údajov, ktoré vznikajú pri 
používaní vozidla. 

V smernici o inteligentných dopravných systémoch je okrem zavádzania a využívania inteligentných dopravných 
systémov zahrnuté aj spracovanie osobných údajov. V článku 10 smernice o inteligentných dopravných systémoch sa 
rozoberá problematika ochrany osobných údajov a bezpečnosť v zmysle, ktorého je potrebné, aby sa spracovanie osobných 
údajov realizovalo na jednej strane v súlade s GDPR a na strane druhej v súlade s GDPR a smernicou o súkromí 
a elektronických komunikáciách. Pri samotnom používaní aplikácii inteligentných dopravných systémov by sa mali ideálne 

 
95 ARDIYOK, S. CAMBEYLI, A.: The legal framework for autonomous vehicles in the European Union. Dostupné: 
http://www.businessgoing.digital/the-legal-framework-for-autonomous-vehicles-in-the-european-union/  
95 Tamže. 
96 Usmernenie o postupe udeľovania výnimiek na schválenie automatizované vozidla Európskou úniou. Dostupné: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34802  
97 BRADEIS, L., WARREN, S.: The Right to Privacy. In: Harvard Law Review, 1890, s. 193. 
98 „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“ 
99 „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.“ 
100 „Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.“ 
101 Rozhodnutie ESĽP vo veci S. and Marper, sťažnosť č. 30562/04 a č. 30566/04. 
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uplatňované zásady obmedzenia účelu a minimalizácie údajov. Najideálnejšia je anonymizácia, kedy sa zvyšuje štandard 
ochrany súkromia. 

Rovnako v Usmernení o postupe udeľovania výnimiek na schválenie automatizované vozidla Európskou úniou102 sa 
vyžaduje, aby „event data recorder“ (čierna skrinka) bola súčasťou vozidla, aby zaznamenávala, kto šoféroval, ak dôjde 
k nehode. Tieto zhromaždené informácie pomôžu určiť zodpovednosť. Toto zariadenie by malo byť schopné uchovávať údaje 
v súlade s právnou úpravou.103 

Podľa stanoviska agentúry FRA104 by mali Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) a Európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov (EDPS) by mali zvážiť poskytnutie ďalších usmernení a podpory na účinné uplatnenie ustanovení 
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa priamo týkajú používania umelej inteligencie na ochranu základných 
práv. Ďalej by mali jednotlivé vnútroštátne orgány pre ochranu údajov členských štátov poskytnúť praktické usmernenie 
o spôsobe uplatnenia ustanovení o ochrane údajov na používanie umelej inteligencie.105  

Ďalšie zistenia agentúry FRA ukazujú, že používanie systémov umelej inteligencie sa dotýka širokého spektra 
základných práv bez ohľadu na oblasť použitia. Preto ako agentúra FRA vo svojom stanovisku uvádza, že  zákonodarca na 
úrovni EÚ by mal zohľadniť celé spektrum základných práv pri vytváraní ochranných mechanizmov pre efektívnu ochranu 
pred svojvoľným zásahom.106 Rešpektovanie práv je legálne zakotvené v článku 51 odsek 1 Charty „Ustanovenia tejto charty 
sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, 
ak vykonávajú právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so 
svojimi príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.“ 

Záver 

Autonómne vozidlá a ich mobilita bude výrazne pretvárať spôsob nášho premiestňovania sa a nepochybne aj 
správanie. Technologický rozmach je v tejto oblasti nepochybný, ale s prílivom nových možností so sebou môže priniesť aj 
nové riziká, ktoré nemožno podceniť. Kľúčovým krokom k úspešnému zavedeniu autonómnych vozidiel do každodenného 
života je ich bezpečnosť, nielen z pohľadu ochrany zdravia a majetku, ale aj ochrany osobných údajov a súkromia. Pocit 
bezpečia predstavuje dôveru, v tomto prípade dôveru autonómnemu vozidlu, že nás bez ujmy na zdraví dopraví na miesto 
určenia a zároveň údaje zhromaždené za čas prepravy neputujú napríklad do tretích krajín, kde nemožno zistiť ako je s  nimi 
narábané. 

Umelá inteligencia a jej využitie v rôznych oblastiach sú výborným produktom ľudského snaženia, ale pred úplným 
zavedením do každodenného života sa ju musíme naučiť používať. Pokrok v oblasti umelej inteligencie prispieva nielen 
k novému druhu spolupráce medzi jednotlivými účastníkmi cestnej premávky, ktoré uľahčia cestujúcim cestovanie v dopravnej 
špičke alebo pomôžu si nájsť voľné miesto na parkovanie a pre samotnú mobilitu to prinesie benefity v podobe udržateľnosti, 
zrýchli procesy, prispeje k väčšej bezpečnosti a v neposlednom rade dostupnosti dopravy. Cestná premávka patrí medzi 
najviac regulované oblasti, preto je nevyhnutné, aby sme reagovali na nové trendy v oblasti automobilového priemyslu 
v súvislosti so zavádzaním autonómnych vozidiel do každodenného života. 

Výzvami v tejto oblasti podľa Európskeho parlamentu sú bezpečnosť premávky, otázka zodpovednosti, spracovanie 
údajov, etické otázky a infraštruktúra. Bezpečnosť premávky by mala fungovať aj za prítomnosti ostatných účastníkov 
(chodcov, cyklistov, tradičných áut). Otázka zodpovednosti sa týka toho, kto bude najmä niesť zodpovednosť za škody 
v prípade, ak k nim dôjde. Spracovanie údajov je nemenej dôležitou súčasťou tejto oblasti, ktorú je treba dôslednejšie a 
špecifickejšie regulovať, aby sa zabezpečila ochrana osobných údajov a súkromia. Etické otázky taktiež nesmú ostať v úzadí, 
je potrebné, aby boli zavedené striktnejšie štandardy. Infraštruktúra je tiež súčasťou tohto celého procesu, preto je potrebné 
investovať do nej a tvoriť ju.  

Legislatíva by mala umožniť inovácie a zároveň zaistiť bezpečnosť vo všetkých mysliteľných smeroch, preto je 
nevyhnutné, aby zmeny v oblasti právnej úpravy boli zavedené skôr, ako sa skončia skúšobné testy autonómnym vozidlám 
a začnú byť súčasťou trhu. 
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Abstrakt v slovenčine: Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom na jednotnom digitálnom trhu je určite jedna z kontroverznejších snáh o zjednotenie štátov 

EÚ v otázkach autorských práv na internete. Táto reformná snaha je súčasťou oveľa väčšieho balíka snáh o vytvorenie 

skutočne jednotného digitálneho trhu na pôde štátov EÚ. V nasledujúcej seminárnej práci sa venujeme problematike 

článkov 15 a 17 smernice, ktoré sú vo viacerých odborných článkoch označované ako najkontroverznejšia časť smernice, 

pokúsime sa predostrieť kroky zo strany viacerých členských štátov EÚ na transpozíciu tejto smernice, ako aj na krajiny, 

ktoré smernicu prijali. 

Abstract in English: The Directive of the European Parliament and the Council of the EU of 17 April 2019 on copyright and 

related rights in the Digital Single Market is for sure one of the more controversial efforts, to unite the EU Member States in 

the questions relating to copyright and related rights on the internet. This effort for a reform is a part of a bigger package, 

pursuing the creation of a truly united Digital market on the soil of the EU Member States. In the next academic essay we 

are addressing the controversies surrounding the Articles 15 and 17, which are regarded in this manner in a great number of 

academic articles, further we are trying to demonstrate the steps made towards transposition of the Directive by the EU 

Member States and furthermore we are focusing on steps of countries, that have already accepted the Directive.   

Kľúčové slová: Jednotný digitálny trh, Smernica Európskeho parlamentu 2019/790, články 15 a 17, autorské práva, 

ochrana autorských práv v Európskej únii 

Key words: Digital Single Market, Directive of the European Parliament 2019/790, Articles 15 and 17, copyright, copyright 

regulations in the EU 

 

1. INTRODUCTION 

   Following its adoption by the European Parliament and Council, the Directive on Copyright in the Digital Single Market 

(further mentioned as “the DSM Directive”) came into force on 6 June 2019. Member states had until 7 June 2021 to 

implement the DSM Directive into their national law. However, as at 1 August 2021, only eight of 27 EU member states have 

implemented the DSM Directive into their national law.107 Now, the question is, why is that so? We can say with a certain 

degree of confidence, that in the internet era of the 21. century, where many people are supporters of a so called free 

internet, without any harsh regulations, it does not come as a surprise, that a reform aiming to change and perhaps even 

reshape certain aspects for your average internet user, is going to spark a certain degree of controversy. Digital campaign 

groups have criticized the European Commission’s guidance paper on copyright, arguing that by introducing automatic filters 

it would give corporations the power to censor online content.108 However, the DSM Directive´s main aim is to reform and 

harmonise the Digital Single Market as a part of a package of proposals, also seen as an attempt to rebalance the 

relationships between the rightsholders and online publishers in favour of the rightsholders.109 The EU Commission claimed 

in a related press release, that the Directives, which entered into force in June 2019, aim to modernise EU copyright rules 

and to enable consumers and creators to make the most of the digital world, where music streaming services, video-on-

demand platforms, satellite and IPTV, news aggregators and user-uploaded-content platforms have become the main 

gateways to access creative works and press articles. The new rules will stimulate the creation and dissemination of more 

high-value content and allow for more digital uses in core areas of society, while safeguarding freedom of expression and 

other fundamental rights. With their transposition at national level, EU citizens and businesses can start benefitting from 

them.110 In spite of the noble goal of the EU to harmonize copyright rules in its Member States and ensure better protection 

for content creators, the adoption of the DSM Directive two and a half years after its proposal by the Commission, is still 

viewed by various academics, public interest groups and even Member States111, as a result of extensive lobbying by 

 
107 https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cktct3gfi1tls0b02r8s9vgfb/the-dsm-directive-two-years-on-is-it-in-
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109 https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2021/05/transposing-the-dsm-copyright-directive-in-
germany-the-czech-republic-and-slovakia 
110 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1807 
111 https://www.euractiv.com/section/copyright/news/guidance-on-copyright-law-the-result-of-hefty-lobbying-stakeholders-
say/ 
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rightsholders and tech giants alike112, and these views, are undoubtedly contributing to further controversies surrounding the 

DSM Directive, while the most controversial, and the most discussed, parts of the Directive being Articles 15 and 17.  

2. Articles 15 and 17, the most controversial elements  

    The respective Article 15 of the DSM Directive reinforces the rights of publishers of news or journalistic content. Press 
publishers based in an EU member state are given a new ancillary right and will be entitled to restrain unauthorised copying 
and distribution of their publications online.113 These publishers will be further requested to obtain licenses from 
rightsholders, that will a subject to certain qualifications.114 Article 17, being the more controversial of the two (and hence 
we shall pay more attention to it), provides that content sharing service providers are responsible for communicating content 
to the public. They will be required to get a licence or other authorisation from rightsholders and will not be protected under 
the hosting exemption, but will be liable for any copyright infringement unless they can demonstrate that: they made best 
efforts to obtain an authorisation; made best efforts in accordance with industry standards to ensure the unavailability of 
specific works and other subject matter for which the rightsholders have provided the service providers with the relevant and 
necessary information; and have acted expeditiously in response to any take down notice and made best efforts to prevent 
future uploads.115 The press corner of the European Commission has stated in an online press release regarding the Article 
17 of the DSM Directive the following: “Article 17 provides that online content-sharing service providers need to obtain an 
authorisation from rightholders for the content uploaded on their website. If no authorisation is granted, they need to take 
steps to avoid unauthorised uploads. The guidance provides practical indications on the main provisions of Article 17, 
helping market players to better comply with national legislations in their implementation. The guidance takes into account 
the views gathered from stakeholders and the Member States, who participated in meetings organised by the Commission to 
discuss best practices for cooperation between online content-sharing platforms and rightholders.“116 Interestingly enough, 
there were not just people from the academia or experts in the IP/IT sector opposing this directive, but whole countries117. 
We can tell after reading the following lines, that online content sharing platforms (OCSPs) having to show their so called 
best effort, to counter and prevent their users from sharing any unauthorised material might come off as very vague and 
unspecific. We can only theorize, what measures should OCSPs adopt to prevent such illicit sharing of content. On the EU 
soil, the biggest opposer of Article 17 was the Republic of Poland. Poland filed a complaint against the European Parliament 
and the Council of the EU seeking annulment of Articles 17(4)(b) and 17(4)(c), and claiming that those filtering obligations 
would lead to censorship and limit freedom of expression. So basically, we have the EU Commission promoting and stating 
that the Article 17 of the DSM Directive aims to protect content in the online world, helping market players to better comply 
with the rules, while refuting any controversies with a statement, that the result was a conclusion of  “the views gathered 
from stakeholders and the Member States, who participated in meetings organised by the Commission to discuss best 
practices for cooperation between online content-sharing platforms and rightholders118” on the one side. And then on the 
other, we have Member States, such as Poland, several NGOs, and various academics or public interest groups that have 
mobilised millions as a form of protest against the discussed Article119, with Diego Naranjo, Head of Policy at European 
Digital Rights (EDRi), having defined the earmarking mechanism as “legalised copyright censorship”, fearing it would set a 
“dangerous precedent for future European legislation”.120 The EU tried to briefly solve the raised questions by publishing 
a Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market, published on 4 June 2021, just few 
days before the deadline. The Guidance has regarded Article 17 as a measure that provides legal certainty as to whether 
online content-sharing service providers engage in copyright relevant acts in relation to the acts of their users, as well as 
legal certainty for users.121 It further regards Article 17 as a lex specialis to Article 3 of Directive 2001/29/EC and Article 14 of 
Directive 2000/31/EC. It does not introduce a new right in the Union’s copyright law. Rather, it fully and specifically regulates 
the act of ‘communication to the public’ in the limited circumstances covered by this provision ‘for the purposes of this 
Directive’.122 On 15 July 2021, in his Opinion, Advocate General Saugmandsgaard ØE proposed that the action brought by 
Poland should be dismissed as there were sufficient safeguards in Article 17 to minimise the risk of online platforms over-
blocking content with their filters. In his Opinion, the Advocate General stated: “the Republic of Poland submits, however, 

 
112 https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cktct3gfi1tls0b02r8s9vgfb/the-dsm-directive-two-years-on-is-it-in-
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that the limitation on the exercise of the right to freedom of expression resulting from Article 17(4)(b) and (c), in fine, goes 
beyond what is ‘necessary’ to attain the objective pursued by the EU legislature. According to the Republic of Poland, the 
obligations laid down in points (a) and (c), in principio, of that paragraph are sufficient in that regard. First, the obligation on 
sharing service providers, in accordance with point (a), to make their ‘best efforts’ to obtain an authorisation from the 
rightholders strengthens the rightholders’ negotiating position. Secondly, the obligation on those providers, under point (c), in 
principio, to act expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to disable access to, or to remove from their 
websites, the notified works or other protected subject matter ensures that those rightholders are protected effectively.“ The 
CJEU’s decision is awaited.123 In this case, we could refer to a ruling of the ECJ from 22 June 2021, in the so called 
YouTube Case, when the European Court of Justice ruled that the video sharing platform YouTube and a file hosting and 
sharing platform are not liable for user uploaded copyright infringement. In the dispute giving rise to the first case (C-682/18), 
Frank Peterson, a music producer, is bringing an action against YouTube and its legal representative Google before the 
German courts in respect of the posting online, on YouTube, in 2008, of a number of recordings over which he claims to hold 
various rights. Those recordings were posted by users of that platform without his permission.124 They are songs and private 
audio recordings made during concerts. In the dispute giving rise to the second case (C-683/18), the publisher Elsevier is 
bringing an action against Cyando before the German courts in respect of the posting online, on the Uploaded filehosting 
and sharing platform, in 2013, of various works over which Elsevier holds exclusive rights. Those works were posted by 
users of that platform without its permission. They are Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy and 
Campbell-Walsh Urology, which could be consulted on Uploaded via the link collections rehabgate.com, avaxhome.ws and 
bookarchive.ws. The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany), which is hearing the two cases, referred a 
number of questions to the Court for a preliminary ruling so that the latter can provide clarification on, inter alia, the liability of 
the operators of online platforms as regards copyrightprotected works illegally posted online on such platforms by platform 
users. In its Grand Chamber judgment, the Court finds, inter alia, that, as EU law currently stands, operators of online 
platforms do not themselves make a communication to the public of copyright protected content illegally posted online by 
users of those platforms unless those operators contribute, beyond merely making those platforms available, to giving 
access to such content to the public in breach of copyright. Moreover, the Court finds that such operators may benefit from 
the exemption from liability under Directive 2000/31 unless they play an active role of such a kind as to give them knowledge 
of or control over the content uploaded to their platform.125 Simply put, the decision is making clear, that if the platform had 
taken part in sharing such illegal content, only then it would become liable. In this matter, Article 17 pushes the obligations 
a little further by establishing the need to obtain authorisation from the content creators, before sharing anything of their 
work. The author is concerned about the implementation of this measure, as it seems rather difficult, to obtain an 
authorisation for any content that a user wishes to share on a particular platform, given the fact that the user has to firstly 
find a method of obtaining such an authorisation from the creator, which could cause difficulties, but that of course would 
depend on how much does the Directive aim to influence the content published by private persons, and what measures will 
the Member States adopt in this matter. For an answer in this case we can take a look at the information in the Guidance, 
according to which the Member States should implement explicitly in their legislation Article 17(2) under which an 
authorisation granted to online content-sharing service providers should also cover acts carried out by (i) users acting for 
non-commercial purposes or (ii) users whose activity does not generate significant revenues. Under this provision, 
authorisations granted to service providers should cover the acts, within the material scope of the authorisation, that are 
carried out by users falling in either one of these two categories (non-commercial purpose or non-significant revenues). The 
first situation could cover the sharing of content without any profit-making purpose, such as users uploading a home video 
including music in the background. The second situation could for example cover users uploading tutorials including music 
or images and which generate limited advertising revenues. It is sufficient for a user to satisfy either one of these conditions 
to be covered by the authorisation. On the other hand, users acting on a commercial basis and/or deriving significant 
revenues from the content they upload would be outside the scope of or not covered by that authorisation (unless the parties 
have explicitly agreed to cover these users contractually). 126 The Guidance also supports the creation of an automated 
blocking of content (preventing the upload of infringing content ex-ante) should in principle, be limited to "manifestly 
infringing uploads", including with “a rapid ex ante human review” for content which is earmarked as time sensitive and 
where the upload could cause “significant economic harm” to rightsholders.127 In the opinion of the author, the Guidance 
quite thoroughly describes, how the Member States should implement Article 17, and definitely tries to protect the 
rightholders, but the question that comes to the authors mind is, wheather these measures are equally balancing the impact 
on the freedom in the online world and protection of  intellectual property rights. The aforementioned decisions and 
information included in the Guidance can for sure serve as a basis for future interpretation of the DSM Directive, mainly 
Article 17, however, we will have to wait for the final ruling of the CJEU in case of Poland´s claim. Hopefully, the CJEUs 
decision can finally bring an end to the controversy surrounding the Article, and put some facts on the ground that might 
motivate more EU Member States to adopt the Directive into their legislature, as it was originally planned. 

2.  Current implementation in the Member States 

    Mainly due to controversies and a significant upheaval regarding Article 17, the DSM Directive was so far fully adopted 
only by the Netherlands, Hungary and very recently Germany; France has adopted some of the provisions and some 
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additional legislative steps for the remaining ones; Italy has also gone through some legislative steps and a Government 
Decree is underway; Austria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Luxembourg and Romania have issued draft laws; and 
the other fifteen Member States have only made a timid start through for instance a public consultation. Norway will also 
adopt the provisions in the Directive, whereas the United Kingdom has indicated that it will not be transposing it128(as the UK 
Government has stated that the deadline is after Brexit)129. On the 11 May 2020, the first country to implement the Directive 
was the Netherlands. The Dutch proposal will implement Article 17 of the Directive in the new Article 29c-e Dutch Copyright 
Act (DCA) and Article 19b Dutch Neighboring Rights Act (DNRA). The government did not try to provide new interpretations 
or deviate from the text of Article 17.130 Notably, the defintion of the so called „best efforts“, which still remain largely 
undefined even in the in the Dutch legislature: „regarding "best efforts" and safe harbor provisions in Article 17(4) as 
implemented in Article 29c(2), there are some noteworthy differences between the consultation draft of July 2019 and the 
final proposal submitted to parliament in May 2020. The previous version of Article 29c(2) states the OCSSP should have 
"made every effort" (in Dutch: "alles in het werk hebben gesteld") to obtain authorisation and ensure the unavailability of 
notified works. The final version says, however, that the OCSSP should have "exerted itself to the best of its ability" (in 
Dutch: "naar beste vermogen heeft ingespannen") which refers explicitly to the English phrase "best efforts" and the fact that 
the negotiations on the Directive took place in English.“131 The International Association on the Digital Public Domain 
(Communia), has elaborated in a brief overwiev on its website as follows: „given that the Netherlands were one of biggest 
opponents of Article 15 and 17 when the directive was discussed in Council and ultimately voted against the Directive, it is 
disappointing that the Ministry of Justice did not explore the possibility to include strong user rights' safeguards into its 
implementation of Article 17. By merely restating the provisions of the Directive, the Dutch government failed to demonstrate 
its commitment to protecting user rights when it had the opportunity to do so.“132 Some Member States, such as Ireland, 
have announced public consultation seeking the views of stakeholders and interested parties on the transposition of the 
DSM Directive into Irish law, prior to the deadline for transposition.133 This indicates, as it is common in such a diverse 
organisation as the EU, different approach towards implementation of EU legislature. Interestingly enough, the Irish 
government was mainly seeking input on the transposition of articles 18-23 of the Directive, probably waiting until the 
controversies surrounding Article 17 have been settled.134 Surprisingly, Hungary, a country famous for its long-term criticism 
of EU policies, has decided to adopt a more welcoming approach, and in April 2020, the Hungarian government amended 
their educational exception to cover digital and cross-border uses of copyright protected works, adopted as an emergency 
measure in response to the COVID-19 pandemic. This was followed by a consultation proposal on the transposition of the 
rest of the provisions, which were accepted by the Parliament at the end of April 2021.135 However, simmilarily to Ireland, the 
Hungarian Ministry of Justice held two public consultations (in June 2020 and February 2021) based on draft versions of the 
implementation law. As part of this public consultations the Ministry requested feedback on the best implementation of the 
exception for Parody, Pastiche and Caricature required by Article 17(7) of the directive. Based on feedback by academics 
and civil society organisations (including COMMUNIA) the Ministry of Justice  opted for the implementation of a full 
exception which applies to uses beyond uses on Online Content Sharing Service Providers.136 We can observe, even in this 
case, how did the COVID-19 pandemic affected legislation and in the case of Hungary, speeded up the process of adoption 
of the Directive, as a way how to provide more legal certainty in the online world. Next country, that has adopted the 
Directive only recently, was Germany. On 20 May 2021, the German Parliament passed the Law on the Adaptation of 
Copyright Law to the Requirements of the Digital Single Market.The Law implements the DSM Directive and the Online 
SatCab Directive, and updates German copyright law to take account of recent CJEU decisions. It introduces several 
controversial elements including: a new law on the copyright liability of service providers for sharing online content 
(Copyright Service Provider Act - UrhDaG-E) to implement the provisions of Article 17 of the DSM Directive. The introduction 
of an exemption for caricature, parody and pastiches and the updating of the protections for text and data mining. The 
introduction of collective "licences with extended effect", as well as for the collective licensing of unavailable works by 
cultural heritage institutions. The repeal of the current provision on "free use" (Section 24 UrhG). Adjustments to copyright 
contract law, in particular an obligation to provide annual information on the exploitation of protected works. The re-
introduction of a performance protection right for press publishers. Making it easier for broadcasters to acquire rights for 
certain internet offerings distributed throughout the EU.137 Miss Adriana Matas, a policy advisor in the Europeana Foundation 
states: „while most of the provisions are close to the text of the Directive, there are two unexpected aspects in the realm of 
out of commerce works: firstly, the (for several reasons unfortunate) decision to subject the exception for out of commerce 
works to remuneration, which did not make it to the final text, and secondly the (rather positive) clarity that out of commerce 
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works can be displayed on the EUIPO portal.“138 The German adoption of the Directive is still a subject to criticism.139 As 
proof, serves a rather critical elaboration from a policy recomendator COMMUNIA, in regards of the Austrian proposal for 
implementation, introduced in December 2020, stating, that „where the German implementation proposal (which in the 
meantime has become law) introduced the provisions implementing Article 17 in an entirely new act, the Austrian proposal 
includes them into the existing copyright act. The new proposal both maintains this approach and continues to follow the 
lead of the German legislator when it comes to the user rights safeguards. Unfortunately it combines this approach with 
introducing some of the worst elements of the Article 17 implementation guidance issued by the Commission earlier this 
year, the so-called “earmarking” provisions for commercially valuable works that allow right-holders to opt-out of most user 
rights protections.“140 France and Italy on the other hand, have decided to take up an entirely different approach towards the 
Directive, by using so called, delegation laws that allow them to implement the provisions of the directive via subsequent 
administrative decrees. France adopted its delegation law in December 2019 and on the 20th of April Italy followed suit.141 In 
France, Law No. 2019-775 of 24 July 2019 "for the creation of an ancillary copyright for the benefit of press agencies and 
press publishers" implements Article 15 of the DSM Directive by creating new articles in the French Intellectual Property 
Code. These articles follow the terms of the DSM Directive, creating an ancillary copyright for press agencies and press 
publishers which lasts two years as from 1 January of the year following the year of first publication. As a result, any 
reproduction or communication, in whole or in part, of their publications in digital form by an information society service 
provider must be authorised by the press publishers.The new provisions also provide that the remuneration payable to press 
agencies and publishers must be based on the revenue generated directly or indirectly by the information society provider as 
a result of the new publication, or failing that, assessed on a flat-rate basis. The remuneration is calculated taking into 
account factors such as the human, material and financial investments made by the press agencies and publishers, their 
contribution to the provision of general and political information, and the extent to which the information society service 
provider uses their publications.142 The Italian legislation was adopted on 20 April 2021, the Senate of the Italian Republic 
gave its final approval to the “delegation law” (Law 53/2021), whose Article 9 authorised the transposition of the DSM 
Directive’s provisions into Italian law. The most crucial points being the exceptions and limitations to allow text and data to 
be extracted for the purposes of scientific research should be drafted to ensure that networks and databases are always duly 
protected, while the conditions to obtain legal access to them, as well as the individual rights to be authorised to do so, 
should be expressly determined, and in regards to adoption of Article 17 the final wording of the provision translates “best 
efforts” with “massimi sforzi” – a purely quantitative notion which, as some academics highlighted, is widely alien to the 
Italian legal tradition and might therefore cause significant interpretative uncertainties (ultimately leading to the risk of over-
blocking policies being adopted by OCSPs exclusively out of precaution).143 Next country, that we will be paying attention to, 
is the Czech republic. Liability of providers under the Czech Copyright Act is currently based on the EU-wide standard notice 
and take down principle, which requires providers to remove illegal content once on notice to avoid liability for the content. 
Article 17 of the DSM Directive requires that providers not only remove the illegally uploaded content but also make best 
efforts to prevent further re-uploading of the same work. Although not yet established in the Czech Copyright Act, this was 
recently partially imposed on a defendant based on general liability principles. In this ground-breaking case – and after 
lengthy and costly litigation – the defendant (a major file sharing service provider in the Czech marketplace) was ordered by 
the Municipal Court in Prague to prevent the re-appearance of certain unlawful copies of movies. The key part of the ruling 
was later upheld on appeal by the High Court in Prague. Unsurprisingly rightsholders are eager to see the implementation of 
the DSM Directive make this approach the new normal. At the same time, all stakeholders are looking for clarity on the 
practicalities of the new rules. The legislative proposal also mostly sicks to the original wording of the Directive, not applying 
any major changes in definitions. Unfortunately, as things stand, we may have to wait some time for this in the Czech 
Republic, with the ruling party losing its majority in the recent parliamentary elections, the whole legislative process might be 
stalled by a diferent approach of the new government.144 The current legislative proposal is pending in the Czech parliament, 
with the latest edits being recorded on 23 June 2021.145 

3 Implementation process in Slovakia 

Slovakia has not yet published legislation to transpose the DSM Directive. The Ministry of Culture has said it will prepare a 
new Bill to amend the current Copyright Act by June 2021, but on current progress, it seems unlikely that Slovakia will meet 
the transposition deadline.The Ministry of Culture has set up a consultative committee (working group) composed of experts 
and various stakeholders who have been working together on the preliminary draft. Some information regarding the 
implementation of the two most discussed and controversial articles of the Directive – Article 15 and Article 17 – has been 
made available and it appears that a copy out approach will be used which will follow the wording of the Directive. With the 
transposition of the DSM Directive into Slovak legislation, it will be essential to amend existing provisions on commercially 
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unavailable works and collective licences. It will also be vital to create a new copyright law specifically for newspaper (print) 
publishers.146 

4 Conclusion 

The implemantation process of the DSM Directive in the Member States has definitely not been as the EU has imagined it. 
Various controversies, protests and a lack of a united approach has definitely halted lawmakers from adopting, not straight 
away made them to oppose the Directive. One of the main problem are definitely vague definitions and the failure of the 
European Commission to offer persuasive explanations or to help create a united approach or a guideline in spite of their 
best efforts. Some countries such as Hungary or the Netherlands have adopted the Directive with minor changes (with the 
former being the only Central European country to adopt the Directive) but their inclusion of the Directive into their legislature 
still does not offer a sufficient guideline on how to approach the whole issue, while the main concerns still remain unresloved 
and largely unchainged. The large opposition from countries such as Poland and its claim at the CJEU has definitely did not 
help the dire situation of the Directive, in spite of some guidelines being set in the cases of YouTube and Cyando, we will still 
have to wait for proper ruling on the part of the CJEU, which might help to reslove and provide answers for many of the 
controversial aspects of the DSM Directive, namely its Article 17.  
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