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Milí študenti
Predmet Právo informačných a komunikačných technológií ako povinný predmet nadväzuje na
povinne voliteľný predmet Počítačové právo, ktorý bol dlhoročnou súčasťou magisterského
študijného programu. Vzhľadom na dynamický vývoj tohto právneho odvetvia sme
aktualizovali obsahové zameranie tohto predmetu a ponúkame Vám komplexný a ucelený
exkurz do práva informačných a komunikačných technológií.
Tento sylabus Vám zodpovie najčastejšie otázky týkajúce sa formálnych záležitostí kurzu.
V prvej časti predstavujeme jednotlivých vyučujúcich. Následne je vysvetlený spôsob
hodnotenia tohto predmetu a podmienky potrebné na jeho absolvovanie a získanie 4 kreditov.
Pre tento predmet sme napísali úplne nové učebnice. Oba diely učebnice sú publikované vo
vydavateľstve TINCTI a ako naši študenti si ich môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu.
Následne v týchto sylabách nájdete ku každej téme jednotlivých seminárov povinnú literatúru
a právne predpisy či judikatúru, ktorú je potrebné si pred seminárom naštudovať. Zároveň Vám
poskytujeme aj doplnkovú literatúru na rozšírenie vedomostí z danej témy, ak Vás zaujala.
Tieto zdroje je vhodné pozrieť si po absolvovaní seminára v prípade záujmu.
Možno sa Vám na prvý pohľad zdá, že právo informačných a komunikačných technológií je
abstraktné právne odvetvie, s ktorým sa nikdy nestretnete a venujú sa mu iba právni
„geekovia.“ Opak je ale pravdou a veríme, že Vás na našich stretnutiach o tomto výroku
presvedčíme!
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Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook!
https://www.facebook.com/UPITPDVPraFUK

Spôsob hodnotenia
Tento predmet je hodnotený prostredníctvom priebežného hodnotenia. Priebežné
hodnotenia tvorí vypracovanie prípadovej štúdie (100 bodov).
Priebežné hodnotenie - vypracovanie prípadovej štúdie bude prebiehať na poslednom
seminári v rámci semestra a bude ho tvoriť komplexná a prierezová prípadová štúdia
s niekoľkými otázkami. Študenti budú musieť aplikovať nadobudnuté vedomosti
z jednotlivých oblastí práva informačných technológií na praktickom prípade a vyriešiť ho.
Študenti sú povinní získať na absolvovanie predmetu minimálne 60 bodov. V prípade zisku
menšieho počtu bodov budú vypísané opravné termíny v priebehu skúškového obdobia.

Základné materiály a zdroje
Základným učebným materiálom sú učebnice:
▪
▪

HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných
a komunikačných technológií 1. TINCT, 2020.
ANDRAŠKO, J. a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií 2. TINCT,
2021 .

Vydavateľstvo TINCT: www.tinct.sk.
Prednášky

nájdete

v rámci

aplikácie

Microsoft

Stream

alebo

cez

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-a-pravadusevneho-vlastnictva/prednasky/pikt-20212022/

Judikatúru je potrebné nájsť na jednotlivých stránkach súdov:
▪
▪

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), dostupné na
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/;
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), dostupné na
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CH
AMBER"]}.

Ak sylabus odkazuje na viaceré zdroje, určite k ním ako študenti Právnickej fakulty UK máte
prístup prostredníctvom našich právnych informačných systémov. Viac informácií nájdete
na:
▪ https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/.

Obsahové zameranie predmetu a povinná literatúra na jednotlivé semináre
1. Úvod do PIKT: Právo, technológie, inovácie a spoločnosť
2. Obmedzenie technológií: Ľudské práva
3. Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva
4. Digitálny trh v EÚ I: Zodpovednosť na internete
5. Digitálny trh v EÚ II: Elektronický obchod (eCommerce)
6. eGovernment
7. Elektronický podpis
8. Média v digitálnej spoločnosti
9. Kybernetická bezpečnosť
10. Kybernetická kriminalita
11. Právo a umelá inteligencia

Technológie, inovácie, právo a spoločnosť
Vzťah práva a technológií

Internet a jeho regulácia

Obmedzenie technológií: Ľudské práva
Súkromie

Sloboda prejavu

Digitálna verejná správa

Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva
PDV a nové technológie

Software

Databázy

Digitálny trh v Európskej Únií
eCommerce a ochrana spotrebiteľa

Zodpovednosť na internete

eGovernment
Výkon verejnej moci elektronicky

Elektronický podpis

Mediálne právo

Nové technológie a mediálne právo

Ochrana a dohľad
Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická kriminalita

Umelá inteligencia a právo

1.

Úvod do PIKT: Právo, technológie, inovácie a spoločnosť

Povinná literatúra pre študentov
- HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných a
komunikačných technológií. 1. časť. TINCT, 2020. 1. kapitola a 5. kapitola.
Právne predpisy/judikatúra na seminár (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú
a vedia sa v nich orientovať)
- PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA DOMÉN V DOMÉNE NAJVYŠŠEJ ÚROVNE .SK.
Dostupné
na
https://sk-nic.sk/wpcontent/uploads/2019/10/Pravidla_2019_10_21_final.pdf
- PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV. Dostupné na: https://sknic.sk/wpcontent/uploads/Pravidla_2020_09_01_priloha1_Alternativne_riesenie_sporov.pdf
Odporúčané čítanie
- LESSIG,
L.:
Code
v.
2.0.
Basic
Books.
Dostupné
na:
https://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=cheer
- REIDENBERG, J.: Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules
through Technology. In 76 Tex. L. Rev. 553 (1997-1998). Dostupné na:
https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/42/.
- POLČÁK, R.: Pojem a metoda práva informačních technologii. In POLČÁK, R.: Právo
informačních technologii. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 1 – 28.
- BALL, J.: The System: Who Owns the Internet, and How It Owns Us. Bloomsbury
Publishing, 2020.

Cieľ seminára
Cieľom prvého seminára je vysvetliť interakciu medzi právom a technológiami a rôznymi
formami regulácie nových technológií. Základom je charakteristika, že existujú štyri
modality regulácie: Právo, Morálka, Trh a Architektúra (Kód) a tieto modality sa navzájom
dopĺňajú a ovplyvňujú. Spoločenské správanie je totiž možné regulovať aj prostredníctvom
technológií (Lex Informatica). Zároveň je študentom poskytnutý prehlaď typu regulácie
preferovanej zo strany Európskej únie pri právnej úprave nových technológií. Osobitná
pozornosť je zameraná na právnu úpravu internetu a doménových mien.

2.

Obmedzenie technológií: Ľudské práva

Povinná literatúra pre študentov
- HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných a
komunikačných technológií. 1. časť. TINCT, 2020. 3. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra na seminár (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú
a vedia sa v nich orientovať)
* Podľa pokynu vyučujúceho na jednotlivých seminárov
Európska Komisia: Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom
desaťročí. Dostupné na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declarationeuropean-digital-rights-and-principles.
Právo na súkromie a ochrana osobných údajov
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ - Digital Rights Ireland C‑293/12 a C‑594/12 (plošný zber)
Rozhodnutie Ústavného súdu SR - PL. ÚS 10/2014 (plošný zber)
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ - Privacy International C‑623/17 (plošný zber)
Rozhodnutie Ústavného súdu SR - PL. ÚS 13/2020-103 (COVID-19)
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ - Google Spain C‑131/12 (odstránenie z vyhľadávania)
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ - Google v. CNIL, C-507/17 (odstránenie z vyhľadávania)
Právo na slobodu prejavu
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva - Delfi AS v. Estónsko, č. 64569/09;
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva – MTE v Maďarsko č. č. 22947/13;
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva - Kharitonov v. Rusko, č. 10795/14.
Digitálna verejná správa
Nález Ústavného súdu SR - PL. ÚS 25/2019-117 (eKasa)

Odporúčané čítanie
- GERA, M. – HUSOVEC, M. – SZILVA, Š. – ZÁBUĎKOVÁ, P.: Digitálna verejná správa
a ľudské práva. 1. vyd. EISi, 2015. ISBN 978-80-971307-3-2.
- HUSOVEC, M.: Courts, privacy and data protection in Slovakia: A hesitant guardian? In
BRKAN, M. (ed.) Courts, privacy and data protection. Edward Elgar Publishing, 2017.
ISBN 978-1784-7187-18.

-

-

-

MYŠKA, M.: Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No
456. ISBN 978-80-210-6462.
COUNCIL OF EUROPE: Filtering, blocking and take-down of illegal content on the
Internet.
[Online].
Dostupné
na:
https://www.coe.int/en/web/freedomexpression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-theinternet.
RUGGIU, D.: Human Rights and Emerging Technologies. Analysis and Perspectives in
Europe. 2018, Jenny Stanford Publishing, 510 s.

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť ako technológie ovplyvňujú uplatňovanie základných ľudských
práv a slobôd pri konkrétnych situáciách. Osobitná pozornosť je zameraná na riešenie
konfliktu / vyvažovanie dvoch práv pri nových technológiách.
Vyučujúci zvolia niektorú z nižšie uvedených tém a riešia ju so študentami do hĺbky:
▪ Právo na súkromie a ochrana osobných údajov (plošný zber, COVID-19,
odstraňovanie z vyhľadávania);
▪ Právo na slobodu prejavu (odstraňovanie obsahu, blokovanie webu, dezinformácie)
▪ Digitálna verejná správa (elektronické zákonné povinnosti a algoritmické
rozhodovanie)

3.

Podpora technológií: Právo duševného vlastníctva

Povinná literatúra
-

HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných a
komunikačných technológií. 1. časť. TINCT, 2020. 2. kapitola. (podkapitoly 2.1, 2.2 a
2.3).

Právne predpisy/judikatúra na seminár (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a
vedia sa v nich orientovať)
-

-

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/29/ES z 22. mája 2001
zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv
informačnej spoločnosti (smernica InfoSoc). Čl. 1 – 5.
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES z 23. apríla 2009
právnej ochrane počítačových programov.
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
▪ § 1 - § 57 (najmä: autorské dielo, autor, výhradné práva, výnimky
obmedzenia)
▪ § 90 - § 93 (Osobitné režimy tvorby)
▪ § 87 - § 89 (Osobitné ustanovenia o počítačovom programe).

o
v
o

a

-

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C 5/08 Infopaq.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C‑128/11 UsedSoft.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C‑406/10 SAS.

Odporúčané čítanie
-

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/sk
https://www.indprop.gov.sk/?uvod
http://www.wipo.int/about-ip/en/

Cieľ seminára
Základným cieľom seminára je vysvetliť ako je možné chrániť softvér (autorské právo,
patent, obchodné tajomstvo) so špecifickým zameraním na autorskoprávnu ochranu
softvéru a na výlučne práva autora a výnimky. Pozornosť je venovaná aj predaju použitého
softvéru optikou judikatúry SDEÚ.

4.

Digitálny trh v EÚ I: Zodpovednosť na internete

Povinná literatúra
-

HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných a
komunikačných technológií. 1. časť. TINCT, 2020. 4. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
-

-

-

Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o
elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), článok 12 – 15.
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. § 6
(Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb).
Rozsudok súdneho dvora EÚ vo veci C-314/12 - UPC Telekabel Wien.
Rozsudok súdneho dvora EÚ vo veci C‑484/14 - Tobias Mc Fadden.
Rozsudok súdneho dvora EÚ vo veci C‑390/18 – Airbnb.

Odporúčané čítanie
-

HUSOVEC, M.: Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha,
CZ.NIC, 2014, s. 31-37. Dostupné online.

-

-

MATEJKA, J.: Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 1.
vydání.
Praha,
CZ.NIC,
2013.
Dostupné
na:
https://knihy.nic.cz/files/edice/internet_jako_objekt_prava.pdf
GREGUŠOVÁ, D. a kol.: Právo informačných a komunikačných technológií.
Bratislava, STU. 2005. Dostupné na: http://files.gamepub.sk/TLKP/pravo-final.pdf
ESĽP vo veci Delfi AS proti Estónsku: Zodpovednosť za anonymné komentáre na
webe. Dostupné na: http://ict-law.blogspot.sk/2013/10/eslp-vo-veci-delfi-as-protiestonsku.html.

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť študentom ako je otázka právnej zodpovednosti skúšaná v
prostredí internetu oproti offline svetu. Študenti by mali pochopiť kedy ide o zodpovednosť
za vlastný obsah a za cudzí obsah. Študenti by taktiež mali mať prehľad o koncepte
bezpečného prístavu, kedy poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti nebudú
zodpovední za obsah.

5.

Digitálny trh v EÚ II: Elektronický obchod

Povinná literatúra pre študentov
-

ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť.
TINCT, 2021. 2. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
-

-

-

-

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z v znení
neskorších predpisov (ustanovenia § 1-9)
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ustanovenia § 1-10)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ustanovenia § 2 - 4 a § 10a - 14)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31 o určitých právnych aspektoch
služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode
(smernica o elektronickom obchode) (články 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12)

-

-

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a
smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (články 1-3 a 4-15)
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Airbnb Ireland C‑390/18
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ Profesional Elite Taxi v. Uber Systems C-434/15

Odporúčané čítanie
-

-

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/770 o určitých aspektoch týkajúcich
sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/771 o určitých aspektoch týkajúcich
sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica
2009/22/ES a zrušuje sa smernica 1999/44/ES
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-298/07 Bundesverband C-298/07
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-324/09 L'Oreal v. Ebay
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-236/08 až C-238/08 Google France
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes a
i./Saarland

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť základy elektronického obchodu - pojem, modely, súvisiace
pojmy a jeho právnu úpravu. Osobitná pozornosť je zameraná na zákon o elektronickom
obchode, priebeh elektronického obchodu a špecifiká oproti klasickému obchodu a otázky
súvisiace s ochranou spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu a jej špecifiká oproti
všeobecnej ochrane spotrebiteľa.

6.

eGovernment

Povinná literatúra pre študentov
-

ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť.
TINCT, 2021. 1. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
-

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov (ustanovenie § 1-34)

Odporúčané čítanie
-

-

-

SOPÚCHOVÁ, S.: Budovanie E-governmentu v Slovenskej republike. In Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť Bratislava: Univerzita Komenského,
Právnická
fakulta,
2013,
s.
539-546.
Dostupné
na:
http://lawconference.sk/zborniky/milniky/Zbornik%20Milniky%202013%201%20cas
t.pdf
Úrad podpredsedu vlády slovenskej republiky pre investície a informatizáciu:
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Bratislava, 2016
Dôvodová správa k Zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť základy e-Governmentu - pojem, štruktúra, princípy, súvisiace
pojmy a výkon verejnej moci elektronicky. Pozornosť je zameraná na zákon o eGovernmente – predmet úpravy zákona, výkon verejnej moci elektronicky, vymedzenie
základných pojmov. Osobitnou kapitolou je poskytovanie elektronických služieb verejnej
správy (od elektronického podania - čo je potrebné, aby sme ho mohli podať (elektronická
identita, elektronický občiansky preukaz), cez elektronické doručovanie (informačný
systém, elektronická schránka, identifikácia a autentifikácia identity) až súvisiace úkony
(konverzia, úhrady).

7.

Elektronický podpis

Povinná literatúra pre študentov
-

HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, J.: Právo informačných a
komunikačných technológií. 1. časť. TINCT, 2020. 6. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
-

-

-

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (článok 1-3, 25-42)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov (ustanovenie § 19-23)
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných
službách) (ustanovenie § 8)
Rozhodnutie Ústavného súdu SR - I. ÚS 521/2019 (autorizácia elektronických podaní)

Odporúčané čítanie
•

•

Olejár D.: Elektronický podpis a PKI princípy, aplikácie a legislatíva. Bratislava, 2015
Dostupné na:
http://new.dcs.fmph.uniba.sk/files/uib/UIB-2013-10.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-zep

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť základy elektronického podpisu - pojem, druhy, právne účinky
a jeho využitie vo verejných službách. Pozornosť je zameraná na nariadenie eIDAS, ktoré je
základným právny rámcom pre elektronické podpisy, ale aj iné elektronické nástroje ako je
elektronická pečať či elektronická časová pečiatka. Osobitnou kapitolou je používanie
jednotlivých druhov elektronického podpisu v rámci elektronických služieb verejnej správy
podľa zákona o e-Governmente.

8.

Média v digitálnej spoločnosti

Povinná literatúra pre študentov
- ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť.
TINCT, 2021. 3. kapitola.
Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
- Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
- Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých
ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym
opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)
Odporúčané čítanie
- MORAVEC, O.: Mediální právo v informační společnosti. Praha, Leges, 2013.
- KUKLIŠ, Ľ.: Regulácia elektronických médií. Bratislava, Wolters Kluwer, 2015
- Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (2004)16
- Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
- Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 89/552/EHS o koordinácii určitých
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských
štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, ktorá bola
zmenená a doplnená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/65/ES
(Smernica o televíznom vysielaní)
Cieľ seminára
Cieľom seminára je študentom objasniť základnú právnu reguláciu printových médií,
televízneho a rozhlasového vysielania a elektronických médií. Osobitnou témou je
zodpovednosť prevádzkovateľov médií - printových, televíznych, elektronických a vybrané
formy médií v digitálnej spoločnosti - printové médiá šírené prostredníctvom internetu,
odkazy (linky), blogy, prejavy na sociálnych sieťach, video-on-demand.

9.

Kybernetická bezpečnosť

Povinná literatúra
- ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť.
TINCT, 2021. 5. kapitola.

Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o
opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a
informačných systémov v Únii
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 164/2018 Z. z. ktorou sa určujú
identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 ktorou sa ustanovuje obsah
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah
všeobecných bezpečnostných opatrení
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú
identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických
bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných
incidentov
- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (§ 18 – 23)
- Vyhláška č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah
bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
Odporúčané čítanie
- ANDRAŠKO, J. – GÁBRIŠ, T. a kol.: Komentár k zákonu o kybernetickej bezpečnosti. 1.
vyd., Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018.
- OLEJÁR, D.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015.
s. 5-17. Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsrvzdelavanie-89f.html (Nadstavba 2014 – stiahni Ucebnice_nadstavba_2014 Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI)
- POLČÁK, R.: Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. In Revue
pro právo a technologie. 2015, č. 11, s. 95. Dostupné na:
https://journals.muni.cz/revue/article/viewFile/2980/R_2015_11_TEMA_Pol%C4%8D
%C3%A1k_v2
Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť základy kybernetickej bezpečnosti (pojem, princípy a súvisiace
pojmy), princípy právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti a ich aplikácie v právnej úprave.
Predmetom výkladu a diskusie bude ako EÚ reguluje kybernetickú bezpečnosť a ako je
kybernetická bezpečnosť regulovaná v SR - zákon o kybernetickej bezpečnosti poukázanie
aj na prienik tejto problematiky do iných právnych predpisov.

10. Kybernetická kriminalita
Povinná literatúra pre študentov
ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť. TINCT,
2021. 6. kapitola.
Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
- Dohovor o počítačovej kriminalite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 137/2008 Z. z.)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch
na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2005/222/SVV
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ustanovenia § 247 – 247d TZ)
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (najmä ustanovenia § 90, 115 a 116 TP)
Odporúčané čítanie
- Explanatory Report to the Convention on Cybercrime. Dostupné na:
https://rm.coe.int/16800cce5b
- DRAŽOVÁ, P.: The main difficulties and obstacles to cybercrime investigation. In
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2020. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta 2020. s. 705 – 710. Dostupné na:
- https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Milniky/2020/Milniky_Zbornik_2020_final.
pdf
- DRAŽOVÁ, P. - KORDÍK, M.: Efektivita postihu počítačovej kriminality. In Efektívnosť
prípravného konania – jej skúmanie, výzvy a perspektívy, Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 48 – 62. Dostupné na:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2021-1-12-Zborni__k-zmedzina__rodnej-vedeckej-konferencie-APVV_01.pdf
- GŘIVNA, T. - DRÁPAL, J.: Attacks on the confidentiality, integrity and availability of
data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic. Dostupné
na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742287618303335
- KLIMEK, L.: Boj proti útokom na informačné systémy na úrovni Európskej únie. In
Justičná revue. 2016, č. 2, s. 185 – 200.
- ZÁHORA, J.: Aktuálne trendy v postihu počítačovej kriminality v Slovenskej republike.
In Justičná revue. 2016, č. 3, s. 323 – 340.
Cieľ seminára

Cieľom seminára je vysvetliť pojem a delenie kybernetickej kriminality. Prvou časťou je
vysvetliť problematiku z hmotnoprávneho hľadiska (s akcentom na tzv. počítačové trestné
činy) a procesnoprávneho hľadiska (najmä jej stíhanie a vyšetrovanie s dôrazom na
zaisťovanie digitálnych stôp v trestnom konaní ako potenciálnych dôkazov). Zároveň bude
poukázané na najčastejšie problémy, ktoré vyvstávajú v aplikačnej praxi v súvislosti s
odhaľovaním, vyšetrovaním a dokazovaním kybernetickej kriminality.

11. Právo a umelá inteligencia
Povinná literatúra pre študentov
ANDRAŠKO, J. a kol. – Právo informačných a komunikačných technológií. 2. časť. TINCT,
2021. 7. kapitola.
MESARČÍK, M. – Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej právnej
úpravy. In Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej únie vo verejnom sektore. Dostupné
na: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UPITPDV/EKNIHY/1_APVV_monografia_Aktualne_otazky_digitalneho_trhu_Europskej_unie_vo_verej
nom_sektore_10_1_2022.pdf.
Právne predpisy/judikatúra (ktoré si študenti pred seminárom prečítajú a vedia sa v nich
orientovať)
- Koordinovaný plán v oblasti umelej inteligencie - Dostupné na: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22ee84bb-fa04-11e8-a96d01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF.
- Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Umelá inteligencia vplyv umelej inteligencie na (digitálny) jednotný trh, výrobu, spotrebu, pracovné
príležitosti a spoločnosť - Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=EN
- Nález Ústavného súdu SR - PL. ÚS 25/2019-117 (eKasa), body 118 – 148.
Odporúčané čítanie
- BUYERS, J.: Artificial Intelligence - The Practical Legal Issues, Law Brief Publishing,
2018.
- ANDRAŠKO, J. – MESARČÍK, M.: Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov
a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych vozidiel. 2020 Dostupné na:
-

https://journals.muni.cz/revue/article/view/13841/pdf_1
MESARČÍK, M. – GYURÁZS, Z.: Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v
Slovenskej republike. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020.
Dostupné
na:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UPITPDV/EKNIHY/14_12_2020_Mesarcik_Gyurazs_-

-

-

-

_AI_a_zdravotnictvo_fin.pdf?fbclid=IwAR2TNWY9LWU_FHt5rrNt6WOWFJ_8VYn3v
JqPv_tJQiUKGqYb-sTLkhtUaRQ.
Rozhodnutie - Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) – Dostupné na:
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/16-15469/16-15469-2018-0423.html
Rozhodnutie - United States v. Athlone Indus., Inc., 746 F.2d 977, id. at 979 (3d Cir.
1984) -Dostupné na: https://casetext.com/case/united-states-v-athlone-industries-inc
Rozhodnutie - Tencent v. Shanghai Yingxun Technology Co., Ltd., - Dostupné na:
https://www.lawinfochina.com/Search/DisplayInfo.aspx?id=25642&lib=news&keyTit
le=&keyCTitle=
RozhodnutiaEPO - 18 275 163, a 18 275 174 – Dostupné na:
https://www.epo.org/news-events/news/2020/20200128.html

Cieľ seminára
Cieľom seminára je vysvetliť, že umelá inteligencia nie je sci-fi a je tu a teraz. Tento fakt
spôsobuje potrebu regulácie. Umelá inteligencia môže mať rôzne podoby a využitie
v rôznych oblastiach. Forma regulácie je preto veľmi dôležitá. Študentom sa poskytnú
základné postuláty budúcej právnej úpravy umelej inteligencie predovšetkým na úrovní EÚ
a zároveň sa bude diskutovať vhodnosť a primeranosť takejto regulácie.

