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“It is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in society today.
No sensible decision can be made any longer without taking into account not only the world as
it is, but the world as it will be...This, in turn, means that our statesmen, our businessmen, our
everyman must take on a science fictional way of thinking.”
(Isaac Asimov)
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ÚVOD
Nové technológie a ich aplikácia v praxi zažívajú nevídaný rozmach. Naša spoločnosť
sa od prvotnopospolného vývoja posunula od hospodárstva zameraného na zber, cez výrobu až
po súčasnú masovú výrobu. Industrializácia zároveň znamenala posun spoločnosti ku tzv.
knowledge society – spoločnosti, kde sú tovary a služby založené na informáciách. Informácie
tak začali predstavovať veľmi cenné aktívum a prispeli ku dynamickému rozvoju technológií.
Práve technológie založené na zbieraní a analyzovaní informácií sú hybnou silou
súčasného spoločenského diania. Od tvorby politík súkromných spoločností a ich strategické
rozhodnutia, cez predpovedanie budúcej kriminality až po profilovanie jednotlivcov na
marketingové účely. Fyzické osoby sa postupne stali „dátovými hubmi“ generujúcimi tzv.
informačný (behaviorálny) prebytok, ktorý je následne možno použiť za rôznymi účelmi a často
s vidinou komercializácie.1 Toto konštatovanie dvojnásobne platí aj o informáciách o našom
zdravotnom stave, ktoré nezbierajú len kvalifikovaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
ako tomu bolo v minulosti. Práve prevádzkovatelia rôznych aplikácií, ktoré upravujú
jednotlivcom stravu alebo monitorujú ich biometrické funkcie majú legitímny a jednotlivcami
povolený prístup k údajom o zdravotnom stave používateľov. Postupne sa vytvoril úplne nový
druh trhu, ktorý je založený na monitorovaní a analyzovaní informácií o zdravotnom stave
používateľov za účelom poskytovania rôznych služieb. Ako príklad možno uviesť inteligentné
náramky alebo rôzne „fitness“ aplikácie v mobilných telefónoch.
A práve v tomto momente možno badať vstup novej technológie do hry. Technológie,
ktorá mení a má potenciál ešte viac ovplyvňovať paradigmy nášho života. Umelá inteligencia
(artifical intelligence, ďalej aj ako „UI“ alebo „AI“) už razantne vstúpila do každodenného
bytia spoločnosti v podobe rôznych aplikácií, ktoré uľahčujú naše fungovanie. Zároveň ale
predstavuje podľa niektorých hrozbu, ku ktorej je potrebné pristupovať obozretným spôsobom.2
Jej regulácia je predmetom čulej akademickej3 a politickej diskusie, pričom tieto debaty
onedlho prinesú aj konkrétne plody načrtnuté v strategických dokumentoch, predovšetkým na
úrovní Európskej únie (ďalej len „EÚ“).
Aplikácie umelej inteligencie sa nevyhla ani oblasť zdravotníctva. Či už hovoríme o UI
ako pomôcke pri diagnostike alebo nástroji, ktorý zvýši presnosť a výpočtovú kapacitu

K tomu pozri napríklad ZUBOFF, S.: The Age of Surveillance Capitalism. 1. vydanie. New York: PublicAffairs,
2019.
2
Umelá inteligencia ako hrozba pre ľudstvo? Vedci varujú pred katastrofou. Denník Pravda [online]. [10-112020]. Dostupné na: https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/439268-umela-inteligencia-ako-hrozba-pre-ludstvovedci-varuju-pred-katastrofou/.
3
Napríklad FUNTA, R.: Umelá inteligencia a trestná zodpovednosť? In Justičná Revue, 1/2019, s. 73-84.
1
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medicínskych zariadení alebo dronoch, ktoré dokážu vykonať transport liekov alebo
medicínskych pomôcok do neprístupných či postihnutých oblastí. Využitie UI v oblasti
zdravotníctva exponenciálne rastie s vývojom danej technológie. Posledným štádiom použitia
UI sú prípady, keď samotná technológia poskytuje zdravotnú starostlivosť prípadne pri jej
využití absentuje prvok ľudské zásahu. Ako pragmaticky konštatuje Svetová zdravotnícka
organizácia (World Health Organization, ďalej ako „WHO“), aplikácia UI v zdravotníctve so
sebou prináša právne, etické a sociologické otázky týkajúce sa zodpovednosti, dostupnosti,
predsudkov či ochrany súkromia,4 avšak s prísľubom zásadného vylepšenia poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
Ako je naznačené vyššie, nemožno opomenúť regulačné otázky UI v zdravotníctve.
Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti je súčasťou viacerých medzinárodných zmlúv
a národných právnych poriadkov. Ústava Slovenskej republiky v článku 40 explicitne
ustanovuje: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú
občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok,
ktoré ustanoví zákon.“5
Vzhľadom na uvedené je prirodzené, že pri riešení nášho projektu s jednoduchým
názvom „Právne aspekty využívania umelej inteligencie v zdravotníctve“ (UK/52/2020) sme
pristúpili ku koncipovaniu predkladaného textu, ktorého ambíciou je poukázať na regulačné
výzvy implementácie UI v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vzhľadom na jej právny
poriadok. Základnou výskumnou otázkou, ktorú si kladieme je, či je právny poriadok SR
pripravený na využitie UI v oblasti zdravotníctva. Otázka je to zaujímavá, ale nemenej zložitá.
Z tohto dôvodu považujeme za vhodné v tomto úvode načrtnúť obsah a použitú metodológiu
predkladanej publikácie.
Po úvode nasledujú dve kapitoly, ktoré predstavia základné pojmy a základný právny
rámec regulácie UI so špecifickým zameraním na oblasť zdravotníctva. V prvej kapitole sú
vymedzené základné pojmy ako umelá inteligencia, strojové učenie či hlboké učenie.
Pochopenie týchto pojmov tvorí neoddeliteľnú súčasť skúmania danej problematiky, pričom
zdrojom definovania predmetných výrazov je predovšetkým doktrína a nezáväzné dokumenty
prijaté na úrovní EÚ. V druhej kapitole načrtneme právny rámec regulácie UI tak, ako ho
plánuje zákonodarca na úrovní EÚ s tým, že sa detailne zameriame na závery týkajúce sa
aplikácie v oblasti zdravotníctva. Zároveň považujeme za nevyhnutné upriamiť pozornosť aj

4

WORLD HEALTH ORGANIZATION: Big data and artificial intelligence. World Health Organization [online].
[10-11-2020]. Dostupné na: https://www.who.int/ethics/topics/big-data-artificial-intelligence/en/.
5
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, článok 40.
10

na základný právny rámec oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR ako úvodu do
regulácie.
Tretia kapitola predstaví fundamentálne problémy regulácie UI, ktoré tvoria „kostru“
základných výziev bližšie analyzovaných v osobitnej časti publikácie. Konkrétne sa zameriame
na inštitúty právnej subjektivity a zodpovednosti a načrtnutím možností právnej úpravy týchto
inštitútov v SR. Vzhľadom na to, že informácie tvoria základ a nevyhnutnosť pri používaná UI,
štvrtá kapitola sa zameriava na otázky spracúvania údajov s ohľadom na právnu úpravu
a tvorbu dátového ekosystému v SR, z ktorého by mohla UI profitovať.
Nasleduje osobitná časť, kde sa systematicky zameriavame na analýzu právnej úpravy
poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Konkrétne je predmetom nášho záujmu zákon č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti (piata kapitola), zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (šiesta
kapitola) a zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (siedma kapitola).
Metódou nášho skúmania je normatívna analýza a interpretácia vybraných inštitútov právnych
predpisov, ktoré môžu brániť alebo spôsobovať aplikačné problémy pri použití UI v oblasti
zdravotníctva. Zároveň predkladáme aj naše vlastné návrhy de lege ferenda, ktoré môžu slúžiť
ako inšpirácia pre zákonodarcu pri zakotvení priateľského legislatívneho prostredia pre UI
v SR.
V ôsmej kapitole predkladanej publikácie sumarizujeme naše poznatky a návrhy na
zlepšenie právneho rámca. Nasleduje zhrnutie v anglickom jazyku.
Veríme, že si táto publikácia nájde svojich čitateľov a prispeje k diskusií o regulácií
umelej inteligencie so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave, 30.11.2020
Matúš Mesarčík
Zoltán Gyurász
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1. ZÁKLÁDNÉ POJMY
Predtým ako sa hlbšie ponoríme do problematiky umelej inteligencie a právnej úpravy
zdravotníctva v Slovenskej republike, považujeme za vhodné začať na úplnom začiatku, a to
ozrejmením pojmov v rámci témy umelej inteligencie. Podľa nášho názoru existuje veľký
terminologický zmätok v tejto problematike, ktorému je minimálne potrebné venovať
pozornosť a upozorniť na to, ako sme sa týmto problémom vysporiadali.
Najfrekventovanejšie používaný pojem s ktorým sa môžeme stretnúť v tejto oblasti je
pojem „umelá inteligencia.“ Tento výraz je však pomerne často používaný, ako zastrešujúci
pojem (tzv. umbrella term) pre ostatné pojmy ako strojové učenie, hlboké učenie, super
inteligencia ba dokonca aj robotika. Tieto termíny však nie sú významovo totožné, preto za
nevyhnutné považujeme stanovenie si presných výkladov týchto pojmov.

1.1. Umelá inteligencia
Vyhliadka na vytvorenie strojov so všeobecnými intelektuálnymi schopnosťami
fascinovala ľudí už dlho predtým, ako sme tu mali prvé počítače. Čo však máme na mysli pod
pojmom umelá inteligencia, a prečo je tento pojem tak ťažko definovateľný?
Myšlienka existencie umelej inteligencie je založená na princípe, že ľudskú inteligenciu
by mohol simulovať stroj a vykonávať úlohy ktoré mali by byť schopní vykonávať iba ľudia.6
V dôsledku rýchleho vývoja v oblasti umelej inteligencie sa v priebehu krátkeho času museli
zmeniť aj používané definície.7 S pokrokom v technológiách sa stali predchádzajúce referenčné
hodnoty, ktoré definovali umelú inteligenciu zastaralé a bolo potrebné prispôsobiť sa týmto
zmenám.8 Problematické ostáva tiež, že samotný pojem umelá inteligencia obsahuje výslovný
odkaz na inteligenciu, a to napriek tomu, že presná definícia a význam pojmu inteligencie je
dodnes predmetom mnohých diskusií a výskumov, pričom nájdenie konsenzu je takmer
nemožné.9

FRANKFIELD, J.: Artificial Intelligence (AI). [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:
https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp.
7
KOK, J. a kol.: Artificial intelligence: definition, trends, techniques, and cases, 2009.
8
Veríme, že ako vhodné znázornenie napredovania v oblasti umelej inteligencie je prirovnanie k dvom najväčším
úspechom histórie letectva. Keď si predstavíme, že je to skoro 66 rokov od Dartmouthskej konferencie v roku
1956, a presne 66 rokov uplynulo medzi prvým kontrolovaným letom človeka a pristátím človeka na mesiaci. Aj
tieto kroky boli malé pre človeka ale obrovským skokom pre ľudstvo.
9
Najaktuálnejšie výskumy dokonca hovoria, že vedomie človeka môže byť iba elektromagnetické pole mozgu.
Ak by sa tieto teórie potvrdili, mohlo by to znamenať obrovský posun vo výskume umelej inteligencie. K tomu
pozri: University of Surrey: Researcher proposes new theory of consciousness, 2020. [online]. [10-11-2020].
Dostupné na:https://medicalxpress.com/news/2020-10-theory-consciousness.html.
6
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V posledných rokoch preto vedci v oblasti výskumov umelej inteligencie začali
používať pojem racionality. Racionalita ako taká sa týka schopnosti zvoliť si najlepšiu akciu na
dosiahnutie určitého cieľa, vzhľadom na určité kritériá, ktoré je potrebné optimalizovať pri
dostupných zdrojoch. Racionalita samozrejme nie je jedinou ingredienciou v koncepcii
inteligencie, ale je jej významnou súčasťou.10
Dnes už aj pri rýchlom skúmaní definície umelej inteligencie je človek konfrontovaný
s rôznymi definíciami, Encyklopédia Britannica11 uvádza, že: „umelá inteligencia je schopnosť
digitálneho počítača alebo počítačom riadeného robota vykonávať úlohy bežne spojené s
inteligentnými bytosťami“, kým English Oxford Living Dictionary12 vymedzuje umelú
inteligenciu ako „teóriu a vývoj počítačových systémov schopných plniť úlohy, ktoré si obvykle
vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je vizuálne vnímanie, rozpoznávanie reči, rozhodovanie
a jazykový preklad.“ Jedným z najmodernejších prístupov k definícii umelej inteligencie je
vymedzenie, ktoré použil aj Dimiter Dobrev vo svojom diele „A definition of artificial
intelligence“13 , kde definuje umelú inteligenciu ako „program ktorý si v ľubovoľnom svete
dokáže poradiť s úlohami nie horšie ako človek.“14
Na účely tejto práce sa budeme prikláňať k definícii umelej inteligencie s ktorou sa
stotožňuje aj európska komisia vo svojich strategických dokumentoch, podľa ktorých „Umelou
inteligenciou sú softvérové a hardvérové systémy navrhnuté ľuďmi, ktoré na základe zadanej
úlohy prijímajú kroky vo fyzickom alebo digitálnom svete, prostredníctvom vnímania
prostredia, spracovaní a vykladaní dát alebo uvažovaní a tak rozhodujú o najlepších možných
krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na dosiahnutie daného cieľa.“15
Z tejto definície nám vyplýva, že systémy na báze umelej inteligencie môžu byť čisto
softvérové a pôsobiť vo virtuálnom svete ako hlasový asistent, softvér na analýzu obrazu,
vyhľadávače, systémy rozpoznávania reči alebo taktiež môžu byť zabudované do hardvérových
10

Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence set up by the european commission: A definition
of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines, 2019.
11
(Ang.) The term is frequently applied to the project of developing systems endowed with the intellectual
processes characteristic of humans, Dostupné na: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence.
12
(Ang.) The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human
intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages
Dostupné na: https://www.lexico.com/definition/artificial_intelligence.
13
DOBREV, D.: A Definition of Artificial Intelligence, 2004. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:
https://arxiv.org/pdf/1210.1568.pdf.
14
„AI will be such a program which in an arbitrary world will cope not worse than a human“
15
(Ang.) Artificial intelligence systems are software and possibly also hardware systems designed by humans that,
given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data
acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing
the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal.
Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence set up by the european commission: A definition
of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines, 2019.
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zariadení ako umelo inteligentné roboty, autonómne vozidlá, drony alebo zariadenia internetu
vecí.

1.2. Superinteligencia
Podobne ako pri umelej inteligencií, ani pri koncepcii superinteligencie nemáme ešte
ustálenú definíciu. V tomto prípade sú nám však nápomocné poznatky, ktoré máme ohľadom
umelej inteligencie. Ak sa pozrieme na zaužívané definície umelej inteligencie, môžeme
pozorovať, že jeden prvok ostáva nemenný pri všetky definíciách. Týmto spoločným prvkom
je prirovnanie k človeku. Vychádzajúc z tejto skutočnosti je možné povedať, že ak umelá
inteligencia je imitácia mysle človeka s každým nedostatkom, ktorý človek má, super
inteligencia bude niečo, čo presahuje možnosti človeka v prakticky každej oblasti života.16
Preto na účely tejto publikácie budeme pod pojmom „superinteligencia“ rozumieť stroj,
ktorý je inteligentnejší, ako najlepší ľudský mozog v prakticky každej oblasti, vrátane vedeckej
a tvorivej činnosti, všeobecného prehľadu a znalostí ako aj spoločenských zručností.17

1.3.

Algoritmus
Algoritmus je ďalší pojem, ktorému sa za posledných pár storočí nepodarilo priradiť

presnú definíciu. Problémom ostáva, že v skutočnosti môže existovať viac ako jeden typ
algoritmu, z čoho bude plynúť aj rôznorodosť použitých definícii. Aj keď tento pojem dodnes
nemá presnú definíciu, je to fenomén ktorému človek neunikne, ak už robí čokoľvek vo svojom
živote.
VEDELI STE, ŽE...
...je možno trochu prehnané tvrdiť, že algoritmy vládnu svetu, avšak ich použitie je čoraz
rozšírenejšie? Dnešný internet riadia algoritmy. Algoritmy určujú, čo vidíte vo svojom
informačnom kanáli na sociálnych sieťach, aké filmy vám Netflix odporúča a aké reklamy vidíte
vo svojich mailoch.18

16

BOSTROM, N. - YUDKOWSKY, E.: The Ethics of Artificial Intelligence, Draft for Cambridge Handbook of
Artificial Intelligence, Cambridge University Press, 2011.
17
Bostrom dodáva, že táto definícia ponecháva otvorené, ako sa implementuje superinteligencia, môže to byť
digitálny počítač, súbor sieťových počítačov, alebo ba kultivované živé tkanivo. Zostáva tiež otvorené, či je
superinteligencia vedomá a či má subjektívne skúsenosti. BOSTROM, N.: How long before superinteligence,
Oxfrord Future of Humanity Institute, 2006.
18
Pozri bližšie: GYURÁSZ, Z.: Umelá inteligencia a digitálna verejná správa. In ANDRAŠKO, J.: Digitálna
verejná správa a elektronická identifikácia. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019.
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Pre ďalšie účely tejto práce, pod pojmom algoritmus budeme tento fenomén chápať tak
ako ho definuje Donald Knuth: „Algoritmus je konečná postupnosť presne definovaných
inštrukcií na splnenie určitej úlohy. Algoritmus je elementárnym pojmom informatiky a nie je
ho možné popísať pomocou ešte elementárnejších pojmov.“19
Ak by sme chceli tento výrok v kontexte zariadení umelej inteligencie „rozobrať“ na
drobné, je možné povedať nasledovné. Ak chceme, aby obyčajný stroj urobil čokoľvek, musíme
napísať počítačový program. V tomto programe musíme stroju krok za krokom nariadiť, čo
presne má robiť. Ak bol program napísaný dobre a správne, potom stroj „vykoná“ nariadené
kroky aby dosiahol konečný cieľ. Na rozdiel od obyčajných strojov, zariadenia na báze umelej
inteligencie namiesto toho, aby sa riadili iba výslovne naprogramovanými pokynmi, majú
v sebe algoritmy navrhnuté tak, aby týmto zariadeniam umožňovali sa učiť (t. j. pomocou
strojového učenia alebo hlboké učenia).20

1.4. Strojové a hlboké učenie
Bez toho, aby sme sa ponorili do hlbín technických stránok týchto pojmov, strojové
učenie je možné charakterizovať ako „súbor techník a nástrojov, ktoré umožňujú počítačom
(myslieť) vytvorením matematických algoritmov založených na akumulovaných údajoch.“21
Takéto učenie sa začína vybraním informácií, ktoré obsahujú vzorce alebo podobnosti.
Pomocou strojového učenia sa identifikujú vzory nájdené v informáciách, a následne sa vytvorí
model, ktorý dokáže rozoznať vzory, ktoré sa objavia, keď model spracováva nové informácie.
Avšak strojové učenie nie je kúzlo, ktoré dokáže transformovať dáta na zlato. Namiesto toho
ide o prirodzené rozšírenie tradičných štatistických prístupov. Strojové učenie je cenným a
čoraz potrebnejším nástrojom pre moderné technológie.22

KNUTH, D.: Umění programování 1. díl, Základní algoritmy. Computer Press, 2008.
Pozri bližšie kapitolu 4.1.4 Strojové a Hlboké učenie
21
FAGELLA, D.: What is Machine Learning, 2020. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:: https://emerj.com/aiglossary-terms/what-is-machine-learning/.
22
BEAM, A. - KOHANE, I.: Big Data and Machine Learning in Health Care. 2018. [online]. [10-11-2020].
Dostupné na: http://www.zdrav.by/pdf/1237.pdf.
19
20
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VEDELI STE, ŽE...
...ako príklad strojového učenia možno uviesť počítačový program AlphaGo? Tento program
porazil najlepšieho hráča v čínskej stolovej hre „Go,“ pričom táto hra je postavená na
nekonečnom možností potenciálnych ťahov. Vývojári AlphaGo najprv nechali program
analyzovať historické údaje odohraných hier a následne nechali hrať počítač proti sebe, aby
sa naučil vytvárať si nové riešenia na základe naučených vzorcov. Tento program nielenže
porazil najlepšieho hráča v danej hre, ale zároveň vytvoriť nové stratégie a postupy
v predmetnej hre, ktoré neboli známe.23
Hlboké učenie je nová oblasť výskumu strojového učenia, týkajúca sa algoritmov
inšpirovaných štruktúrou a funkciou mozgu nazývaných umelé neurónové siete. Jadrom
hlbokého učenia je skutočnosť, že v súčasnosti máme dostatočné rýchle počítače a dostatok
údajov na to, aby sme skutočne trénovali veľké neurónové siete s cieľom posunúť strojové
učenie bližšie k jednému z jeho pôvodných cieľov - vytvoreniu umelej inteligencie.24
Najväčším problémom strojového a hlbokého učenia však ostáva vhodný výber dát
a údajov ktoré sú použité pre účely učenia. Vedci zaoberajúci sa údajmi si musia overiť, či majú
ich nálezy zmysel. Korelácia totiž ešte nemusí znamenať kauzalitu. „Súčasťou problému je, že
väčšina systémov strojového učenia nekombinuje uvažovanie s výpočtami. Jednoducho chrlia
koreláciu údajov, či už majú zmysel alebo nie.“25 Ako príklad by sme mohli uviesť zistenia
ZestFinance Inc26 ktorý zo svojich údajov zistili, že vyšší ľudia sú schopní splácať pôžičky
lepšie, či informáciu, že ľudia, ktorí vypĺňajú svoje žiadosti pôžičku pomocou iba veľkých
písmen, predvolia svoje platby častejšie ako ľudia, ktorí používajú iba malé písmená.
Samozrejme v praxi asi iba ťažko bude mať výška človeka alebo náš výber veľkosti písmen
vplyv na našu schopnosť splácať úver.27
V konečnom dôsledku môžeme povedať, že algoritmy môžu spôsobiť, že systémy budú
inteligentnejšie, avšak bez pridania štipky zdravého rozumu tieto zariadenia môžu spôsobiť
nemalé ťažkosti.

23

Pozri viac, HASSABIS, D.: AlphaGo: using machine learning to master the ancient game of Go, 2016. [online].
[10-11-2020]. Dostupné na: https://www.blog.google/topics/machine-learning/alphago-machine-learning-gamego/.
24
BROWNLEE, J.: What is Deep Learning? 2019. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na::
https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/.
25
MERILL v rozhovore pre The Wall Street Journal. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303369904579423132072969654.
26
Online poskytovateľ pôžičiek
27
Tamže.
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1.5. Robotika
Robotika je ďalší pojem, ktorý je dôležitý v diskutovanej problematike. Robotika je vo
všeobecnosti odvetvie technológie, ktoré sa zaoberá fyzickými robotmi. Roboty sú automaticky
ovládané stroje, ktoré nahrádzajú ľudské činnosti.28 V nadväznosti na pokroky dosiahnuté v
mechanike, elektrotechnike a výpočtovej technike, robotika vyvíja čoraz viac sofistikovanejšie
funkcie, ktoré môžu dať strojom schopnosť prispôsobiť sa ich neustále sa meniacemu
prostrediu. Tieto stroje však nevykazujú žiadne znaky „myslenia“, dokážu vykonať iba tie
príkazy, na ktoré boli naprogramované. 29 Ak by sme chceli znázorniť rozdiel matematicky,
kým roboty sú naprogramovateľné na sériu úkonov x čo znamená, že na základe požadovaných
rozkazov môžu vykonať úlohy x1, x2, x3 až xn, nebudú však môcť vykonať úlohy ani y ani z.30
Robotika a výskum umelej inteligencie sa samozrejme preplietajú. Konkrétne v oblasti, ktorá
sa nazýva umelo-inteligentné roboty (artificially intelligent robots). Najjednoduchšie
znázornenie tejto problematiky je pomocou Venn diagramu ktorá by vyzerala takto:

Obrázok 1: Vzťah UI a robotov
Zdroj: Vlastná tvorba autorov.

Hlavnou myšlienkou konvergencie umelej inteligencie a robotiky je pokúsiť sa
optimalizovať úroveň autonómie týchto strojov prostredníctvom učenia.31 Samotná robotika

(Ang.) „any automatically operated machine that replaces human effort, though it may not resemble human.“
[online]. [10-11-2020]. Dostupné na: https://www.britannica.com/technology/robot-technology.
29
Príkladom týchto zariadení sú robotické vysávače alebo zavlažovače
30
OWEN-HILL, A.: What's the difference between robotics and artificiall inteligence, 2017. [online]. [10-112020]. Dostupné na: https://blog.robotiq.com/whats-the-difference-between-robotics-and-artificial-intelligence.
31
PEREZ, J. a kol.: Artificial Intelligence and Robotics, 2018. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:
https://arxiv.org/pdf/1803.10813.pdf.
28
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však pre cieľ nášho výskumu nebude esenciálna, keďže ako sme už vyššie spomenuli tieto stroje
nevykazujú žiadne znaky „myslenia“.
1.6. Využitie umelej inteligencie v zdravotníctve
Umelú inteligenciu je možné v oblasti zdravotníctva využiť rôznymi spôsobmi. Ako
príklady možno spomenúť:
▪

Využívanie algoritmov pri diagnóze pacienta;

▪

Štruktúrované elektronické zdravotné záznamy;

▪

Využívanie virtuálnej reality pri operačných zákrokoch;

▪

Digitálne operácie;

▪

Personalizovaná medicína;

▪

Aplikácie v podobe chatbotov, online platforiem alebo diskusných fór (digitálne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti);

▪

Využívanie robotických zariadení pri starostlivosti o pacientov v nemocniciach;

▪

Zbieranie a analýza tzv. veľkých dát;

▪

Využívanie mobilného e-healthu a internetu vecí;

▪

Sociálne inžinierstvo za účelom prevencie chorôb a ďalšie.32
Nové technológie hrajú svoju úlohu aj pri riešení stále trvajúcej krízy so šírením

nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19. Či už ide o výskum a vývoj liekov alebo vakcíny,
monitorovanie obyvateľov za účelom dohľadania potenciálne nakazených obyvateľov alebo
použitie technológií na báze umelej inteligencie pri detekcií choroby u jednotlivcov. Vzhľadom
na to, že koronavírus sa z časového hľadiska rozšíril najprv v Ázii, prvé inteligentné riešenia
boli použité práve na tomto kontinente. EÚ však nenechala na seba dlho čakať a taktiež spustila
iniciatívy na využitie technológií na báze umelej inteligencie v boji s koronavírusom a zároveň
na tento účel vyčlenila pomerne štedré finančné prostriedky.33 Moderné technológie v boji
s pandémiou koronavírusu však využívajú aj Spojene štáty americké alebo Kanada.

Pozri viac GOMÉZ-GONZÁLES, E. - GÓMEZ, E.: Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare:
applications, availability and societal impact. EUR 30197 EN. Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2020.
33
Join the AI-ROBOTICS vs COVID-19 initiative of the European AI Alliance. [online]. [10-11-2020].Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-aialliance.
32

18

VEDELI STE, ŽE...
...Čína ako jeden z nástrojov boja proti pandémií COVID-19 vyžaduje od svojich občanov
používanie aplikácie na báze umelej inteligencie, ktorá monitoruje kontakty a pohyb
jednotlivcov a vyhodnocuje infekčné riziko nositeľa mobilného telefónu pre ostatných?
Vzhľadom na zozbierané dáta následne aplikácia umožňuje alebo neumožňuje vstup do určitých
prevádzok alebo práce.34

34

Coronavirus Fight, China Gives Citizens a Color Code, With Red Flags. New York Times. [online]. [10-112020]. Dostupné na: https://www.nytimes.com/2020/03/01/business/china-coronavirus-surveillance.html.
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2. PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI UI V KONTEXTE
ZRAVOTNÍCTVA
Po vymedzení základných pojmov týkajúcich sa umelej inteligencie môžeme pristúpiť
ku stručnej charakteristike právneho rámca. Pozornosť v tejto kapitole je zameraná na
legislatívny rámec SR v oblasti zdravotníctva, vrátane ústavnoprávneho zakotvenia práva na
ochranu verejného zdravia a poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zároveň považujeme za
nevyhnutné upozorniť na vývoj regulácie v oblasti UI na úrovní EÚ, ktorá reflektuje tendencie
pri prijímaní budúcej právnej úpravy a bude tak zásadným „hýbateľom“ pri legislatívnej úprave
konkrétnych inštitútov UI aj v oblasti zdravotníctva.

2.1. Právna úprava oblasti zdravotníctva v EÚ a v Slovenskej republike
V tejto stati čitateľovi stručne predstavíme legislatívny rámec, ktorý sa týka
zdravotníctva. Nie je cieľom tejto časti reflektovať na všetky právne akty týkajúce sa
zdravotníctva. Z tohto dôvodu odkazujeme na príslušnú literatúru.35

2.1.1. Charta základných práv EÚ a Ústava SR
Charta základných práv EÚ (ďalej len „Charta“) upravuje v článku 35 zdravotnú
starostlivosť ako základné ľudské právo: „Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej
starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť za podmienok ustanovených
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri tvorbe a uskutočňovaní všetkých politík a
činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.“
Zároveň má EÚ v zmysle článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚ právo v tejto oblasti
prijímať legislatívu. „Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa
zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. Činnosti Únie, ktoré dopĺňajú vnútroštátne
politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení,
a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie. Takéto postupy
zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a
prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezhraničných
ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.“36

35
36

NOVÁKOVÁ, M. – FREEL, L.: Zdravotné právo. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020.
Článok 168 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.
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Ústava Slovenskej republiky upravuje kolektívne právo na ochranu zdravia v prvej vete
už uvedeného článku 40 Ústavy SR.37 Zároveň je predmetom úpravy v rámci tohto článku aj
právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti so zdravotným poistením.38 Na tento
článok následne nadväzuje niekoľko osobitných predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia
a poskytovania zdravotnej starostlivosti či zdravotného poistenia. Osobitne je taktiež potrebné
zvýrazniť, že Ústava SR zabezpečuje aj ochranu života v podobe samostatného práva na život.

2.1.2. Právne predpisy EÚ a osobitné zákony v SR
Azda najregulovanejšou oblasťou z pohľadu práva EÚ v rámci zdravotníctva je
cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a oblasť zdravotníckych pomôcok.
Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti je predmetom úpravy v smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.39 Problematiku uznávania odborných kvalifikácií rieši
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní
odborných kvalifikácií.40 Otázky zdravotníckych pomôcok boli pôvodne upravené vo viacerých
roztrieštených smerniciach,41 ale postupne došlo ku unifikácií a v súčasnosti sú platné a účinné
dve nariadenia, ktoré smernice nahradia. Konkrétne ide o:
▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o
zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002
a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS; a
▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o
diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a
rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ.
Pri výklade niektorých otázok súvisiacich s UI (osobitne v podobe zdravotníckej
pomôcky) preto budeme nevyhnutne vychádzať aj z relevantných nariadení.

K tomu pozri viac DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. 2. doplnené vydanie. Praha:
C.H. Beck, 2020.
38
K tomu bližšie pozri komplexnú publikáciu DRGONEC, J.: Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Praha: C.H.Beck, 2019 a judikatúru Ústavného súdu SR napr. Nález Ústavného súdu SR zo 6. októbra 1994, sp.
zn. PL. ÚS 7/1994 alebo Nález Ústavného súdu SR z 8. januára 2005, sp. zn. PL. ÚS 16/05.
39
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45 – 65.
40
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.
OJ L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
41
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V Slovenskej republike je oblasť zdravotníctva predmetom viacerých zákonov
a podzákonných právnych predpisov. V tejto publikácií sa zameriame predovšetkým na:
▪ zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
▪ zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve;
▪ zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach;
▪ zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti;
▪ zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení; a
▪ ďalšie právne predpisy zákonnej a podzákonnej kvality.42
Pre komplexnosť je ale nutné spomenúť aj všeobecnú úpravu ochrany verejného zdravia, ktorá
je upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol niekoľkokrát menený v súvislosti
s prebiehajúcou pandémiou nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19.
VEDELI STE, ŽE...
...súčasťou právnej úpravy verejného zdravia je aj právny základ pre mobilnú aplikáciu
ZostaňZdravý, ktorá slúžila na monitorovanie dodržiavania povinnej karantény pri príchode zo
zahraničia počas obdobia „zavretých“ hraníc s okolitými štátmi? Zároveň predstavuje aj
právny základ pre použitie tejto aplikácie na monitorovanie kontaktov jednotlivcov
s diagnostikovaným vírusom COVID-19.

2.2. Regulácia UI a oblasť zdravotníctva
Prirodzene, otázky týkajúce sa UI zatiaľ nie sú predmetom záväzného legislatívneho
aktu na úrovní EÚ, avšak určité tendencie možno pozorovať už pri prijímaní nezáväzných
strategických dokumentov a odporúčaní orgánov EÚ, ktoré budú tvoriť základné postuláty pri
právnej úprave UI. V nasledujúcom výklade sa nezameriavame na všetky dokumenty prijaté na
úrovni EÚ, ale len na tie, ktoré priamo reflektujú použitie UI v oblasti zdravotníctva.

Pozri NOVÁKOVÁ, M. – FREEL, L.: Zdravotné právo. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 10 14.
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Prvým analyzovaným dokumentom je Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16.
februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti
robotiky.43 Toto uznesenie ihneď v úvodných ustanoveniach odkazuje na potrebu regulácie
používania UI v oblasti zdravotníctva a pri zdravotníckych prístrojoch.44 V oblasti etických
zásad používania UI Európsky Parlament konštatuje potrebu revízie rámca, ktorý zohľadní
sociálne, zdravotné a bioetické dôsledky.45 Ďalej uznesenie rozvíja tri oblasti využitia UI
v zdravotníctve. Prvou oblasťou je starostlivosť prostredníctvom robotov, pričom ich úspešná
integrácia by mohla odbremeniť zdravotníckych pracovníkov.46 V oblasti lekárskej
starostlivosti uznesenie „zdôrazňuje dôležitosť primeraného odborného výcviku, vzdelávania a
prípravy pre zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári a asistenti, aby sa zabezpečila najvyššia
úroveň odbornej spôsobilosti, ako aj zaručilo a chránilo zdravie pacientov.47 Zároveň Európsky
Parlament akcentuje „potrebu vymedzenia minimálnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť,
ktoré bude musieť chirurg spĺňať, aby mohol operovať a používať chirurgické roboty; považuje
za zásadne dôležité, aby sa rešpektovala zásada dohľadu nad autonómiou robotov, podľa ktorej
počiatočné plánovanie liečby a konečné rozhodovanie o jej uskutočnení bude vždy závisieť od
ľudského chirurga.“48 Uznesenie ďalej upozorňuje na rastúci trend samodiagnostiky
prostredníctvom mobilných robotov, a teda na potrebu vyškoliť lekárov v oblasti riešenia
prípadov samodiagnostiky a zvýrazňuje potrebu UI s cieľom poskytnúť pomoc lekárom pri
diagnostikovaní a liečbe pacientov.49 UI by tak mala byť prostriedkom na dosiahnutie daných
cieľov. Treťou oblasťou je samotné využívanie robotických aplikácií pri konkrétnych
zdravotníckych úkonoch, kde uznesenie zdôrazňuje otázky bezpečnosti, odbornú prípravu
lekárov na ich používanie a volá po riešení doteraz nediskutovaných etických otázok.50
V apríli 2018 vydala Európska komisia svoje Komuniké umelá inteligencia pre
Európu (Artificial Intelligence for Europe).51 Predmetné komuniké síce nerieši výslovne
regulačné otázky po jednotlivých oblastiach, ale na viacerých miestach akcentuje potrebu
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revízie právneho rámca takým spôsobom, aby oblasť zdravotníctva bola na testovanie
a použitie UI pripravená.52
Európska komisia následne na toto komuniké nadviazala ďalším dokumentom s názvom
Koordinačný plán pre umelú inteligenciu.53 Komisia v koordinačnom pláne zvýrazňuje
tvorbu ekosystému pre údaje o zdravotnom stave, ktorý by mal pomôcť efektívnejšie využívať
aplikácia na báze UI v zdravotníctve a zároveň vyzýva kompetentné orgány na vydanie
usmernení týkajúcich sa spracúvania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu.54
Koordinačný plán taktiež zaväzuje Komisiu ku podpore vývoja technológií na báze UI v oblasti
zdravotníctva prostredníctvom špeciálnych grantových schém. Táto snaha by mala
predovšetkým viesť ku spoločnej databáze zdravotníckych informácií, ktoré by mali pomôcť
s diagnostikou a liečbou niektorých ochorení.55
Na jar 2019 prijala expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu (Artifical
Intelligence High Level Expert Group - AI HLEG) očakávané Etické usmernenia pre
dôveryhodnú umelú inteligenciu (ďalej len „Etické usmernenie“).56 Predmetné usmernenie stojí
na troch všeobecných zložkách a to konkrétne:
1. Zákonnosti (v súlade s právnym poriadkom);
2. Etickosti (v súlade s etickými pravidlami); a
3. Odolnosti (aby UI nespôsobovala ujmu).
Zároveň Etické usmernenie špecifikuje požiadavky na etickosť vývoja a používania UI
a definuje zoznam konkrétnych požiadaviek z hľadiska systémového nastavenia, individuality
a spoločnosti. Dôveryhodnosť UI by teda mala predovšetkým rešpektovať:
a) Ľudský faktor a dohľad
b) Technickú odolnosť a bezpečnosť
c) Správu súkromia a údajov;
d) Transparentnosť
e) Rozmanitosť, nediskrimináciu a spravodlivosť;
f) Spoločenský a environmentálny blahobyt; a
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g) Zodpovednosť.57
Ako uvádza samotné Etické usmernenie: „Hoci sú všetky požiadavky rovnako dôležité,
pri ich uplatňovaní v rozličných oblastiach a odvetviach sa bude musieť zohľadniť kontext a
prípadné konflikty medzi nimi. [...] Hoci sa väčšina požiadaviek týka všetkých systémov umelej
inteligencie, osobitná pozornosť sa venuje systémom, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv
na jednotlivcov. Niektoré aplikácie (napríklad v priemyselnom prostredí) preto môžu byť menej
relevantné.“58
Čo sa týka oblasti zdravotníctva, Etické usmernenie aplikáciu UI v danej sfére výslovne
spomína na viacerých miestach. V prvom rade panel expertov upozorňuje na možné benefity
integrácie UI do spoločenského života s vplyvom na zlepšenie zdravia.59 V kontexte právneho
rámca Etické usmernenie zvýrazňuje relevanciu legislatívy o zdravotníckych pomôckach
v sektore zdravotníctva.60 Azda najprecíznejšie sú prínosy z UI vysvetlené v časti „zdravie
a pohoda,“ kde je zdôraznený benefit využívania UI v podobe presnejšej analýzy údajov
o zdravotnom stave pacienta a predikovanie ochorení s prispôsobením preventívnej liečby.
Zároveň je nutné vnímať tieto prínosy aj vo všeobecnejšom meradle pri determinovaní
všeobecných trendov v odvetví zdravotnej starostlivosti a liečby.61 Etické usmernenie
predstavuje základný etický rámec pre testovanie a používanie UI, ktorý má výrazný presah aj
do oblasti zdravotníctva.
Na začiatku roka 2019 vydala Európska Komisia ďalšie komuniké pod názvom
Budovanie dôvery v umelú inteligenciu zameranú na človeka.62 Komuniké sa však nevenuje
špecificky otázkam zdravotníctva a UI a iba letmo na niektorých miestach spomína oblasť
zdravotníctva a tvorbu spoločnej zdravotníckej databázy.63
Vo februári 2020 vydala Európska Komisia Správu o vplyve umelej inteligencie,
internetu vecí a robotiky na bezpečnosť a zodpovednosť (ďalej len „Správa“).64 Správa
v kontexte bezpečnosti UI konštatuje, že niektoré prijaté právne akty na úrovní EÚ síce reagujú
aj na vývoj technológií, ale viacero z nich hrozby digitálneho sveta nereflektujú. Ako príklad
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čiastočnej reflexie bezpečnostných požiadaviek je uvedené práve nariadenie (EÚ) 2017/745 o
zdravotníckych pomôckach, ktoré bude predmetom výkladu v osobitnej časti predkladanej
publikácie. Správa zároveň pragmaticky upozorňuje na možné riziká ohľadom duševného
zdravia a explicitného zakotvenia rizík spôsobených UI pre duševné zdravie do európskej
legislatívy.65 Správa preto navrhuje „Z hľadiska pôsobnosti príslušných právnych predpisov
EÚ by sa mohlo pre výrobcov okrem iného humanoidných robotov vybavených umelou
inteligenciou zvážiť zavedenie výslovnej povinnosti, aby zohľadňovali nemajetkovú ujmu, ktorú
by ich výrobky mohli spôsobiť používateľom, najmä zraniteľným používateľom, ako sú staršie
osoby v prostredí zdravotnej starostlivosti.“
VEDELI STE, ŽE...
...v rámci projektu EMPATTICS (EMpowering PAtients for a BeTTer Information and
improvement of the Communication Systems – Posilnenie postavenia pacientov pre lepšiu
informovanosť a zlepšenie komunikačných systémov) sa uskutoční výskum a vymedzí spôsob,
akým zdravotnícki pracovníci a pacienti využívajú technológie IKT vrátane systémov umelej
inteligencie na plánovanie zásahov s pacientmi a na monitorovanie pokroku ich telesného a
duševného stavu?66
Prakticky na všetky vyššie uvedené dokumenty nadväzuje Biela kniha o umelej
inteligencií - európsky prístup k excelentnosti a dôvere z 19.2.2020 (tzv. White Paper, ďalej
len „Biela kniha“).67 Bielu knihu tvorí politický rámec obsahujúci opatrenia na vytvorenie
ekosystému excelentnosti a zároveň kľúčové prvky budúceho regulačného rámca pre kreovanie
ekosystému dôvery. V tomto dokumente je opätovne zvýraznené, že oblasť zdravotníctva je
relatívne pripravená na akceptovanie UI do praxe a malo by sa tak efektívne diať už
v súčasnosti resp. v najbližšej dobe.68 Z hľadiska budovania ekosystému dôvery (regulácie) je
znova zdôrazňované nariadenie o zdravotníckych pomôckach, nakoľko práve software
Tamže. „Budúce „správanie“ aplikácií umelej inteligencie by mohlo priniesť riziká pre duševné zdravie 44
používateľov vyvolané napríklad spoluprácou s humanoidnými robotmi a systémami umelej inteligencie, a to v
domácom aj pracovnom prostredí. V tejto súvislosti sa dnes pojem bezpečnosť všeobecne používa na označenie
vnímanej hrozby fyzického poškodenia, ktoré môže používateľovi priniesť nová digitálna technológia. Zároveň v
právnom rámci EÚ sú bezpečné výrobky vymedzené ako výrobky, ktoré nepredstavujú žiadne riziko alebo len
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predstavuje jednu z najčastejšie využívaných aplikácií UI v bežnom živote.69 Biela kniha
taktiež uvádza, že „existujú rozličné bezpečnostné aspekty a právne dôsledky spojené napríklad
so systémami umelej inteligencie, ktoré lekárom poskytujú špecializované lekárske informácie,
systémami umelej inteligencie, ktoré poskytujú lekárske informácie priamo pacientovi, a
systémami umelej inteligencie, ktoré samy vykonávajú zdravotnícke úkony priamo na
pacientovi. Komisia skúma tieto problémy spojené s bezpečnosťou a so zodpovednosťou, ktoré
sú špecifické pre zdravotnú starostlivosť.“70 Možno uzavrieť, že predmetný dokument bude
tvoriť ťažisko iniciatív v legislatívnej oblasti pri právnej úprave testovania a používania UI,
v oblasti zdravotníctva nevynímajúc.
Dopĺňame, že spolu s Bielou knihou bola prijatá aj Európska stratégia pre dáta (A
European strategy for data),71 ktorá výslovne obsahuje aj tvorbu ekosystému zdravotníckych
údajov naprieč členskými štátmi EÚ. Týmto aspektom sa budeme venovať v štvrtej kapitole
predkladanej publikácie.
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3. VŠEOBECNÉ OTÁZKY REGULÁCIE UMELEJ INTELIGENCIE
Jednou z najdôležitejších funkcií právneho systému nie je nevyhnutne len riadenie
spoločnosti, ale aj poskytovanie stabilného a predvídateľného prostredia, v ktorom si ľudia
môžu uskutočňovať svoje vlastné túžby. Stabilita a predvídateľnosť nie sú iba žiaducim
prvkom, sú nevyhnutnosťou. „Po stáročia sa cnosti vzájomnej dôvery a spravodlivosti ukázali
ako základné kamene pre prežitie akéhokoľvek systému uvažovania.“72 A v dobe keď nové
technológie poháňajú spoločnosť, právo sa musí adaptovať, aby dokázalo upravovať vznikajúce
vzťahy. Regulácia nových technológií má docieliť ochranu občanov, zabezpečiť spravodlivý
trh a pritom stále umožniť prekvitať inováciám.
Samozrejme, nie všetky nové technológie spôsobia právne problémy. Elektrický otvárač
na konzervy môže ušetriť čas v porovnaní so svojím manuálnym bratrancom, ale nevyžaduje
to žiadnu zmenu zákonov v tom zmysle, že právny rámec už nestačí, nestíha alebo jednoducho
preto, že táto nová technológia vôbec existuje.73 Regulácia umelej inteligencie však vyvoláva
celý rad otázok a obáv, ktoré presahujú tradičné normatívne hranice.
Nemôžeme zabudnúť, že základnou tézou akejkoľvek regulácie je, že samotná regulácia nie je
účelom, ale vždy prostriedkom. Regulácia je jedným z nevyhnutných prostriedkov na
budovanie dôvery v spoločnosť a v náš právny systém.74 Toto budovanie dôvery
prostredníctvom regulácie by sa malo vzťahovať aj na nové technológie. Zdá sa, že presný opak
je pravdou, keď vidíme, ako nové technológie vzbudzujú úzkosť u širokej verejnosti.75 Je preto
nevyhnutné vytvoriť efektívny systém, ktorý je schopný zvládnuť rozmanité a rastúce
využívanie nových technológií. Aj v digitálnom veku by sa mala uplatňovať „tradícia
osvieteneckej éry, kde kategorický imperatív smeruje k digitálnemu svetu a technológie slúžia
ľuďom, nie naopak.“76
Problémom však ostáva že nové technológie a ich regulácia sú rámcované spoločným
problémom - známym ako „the pacing problem“. Tento koncept v podstate popisuje výzvy
regulačného prostredia udržať tempo s rýchlo sa rozvíjajúcim objektom regulácie. Táto
myšlienka je charakteristická pre oblasť nových technológií najmä kvôli skutočnosti, že nové
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technológie sa objavujú rýchlosťou s ktorou právne systémy nedokážu udržať krok.77 Táto
dynamika pramení nielen z konzervativizmu práva a enormne sa rýchlo vyvíjajúcich
technológií, ale aj z mnohých rôznych foriem a možností aplikácie týchto technológií.
Rôznorodosť foriem a možnosti aplikácií nových technológií spôsobuje, že často nie je možné
subsumovať tieto technologické inovácie pod ktorýkoľvek z existujúcich regulačných
rámcov.78
Systémy umelej inteligencie svojou jedinečnosťou tieto obavy ešte viac prehlbujú
pretože dynamický vývoj umelej inteligencie jednoducho ďaleko presahuje schopnosť
akéhokoľvek tradičného regulačného systému udržať krok.79

3.1. Právna subjektivita
Jednou z týchto otázok je možnosť priznania právnej subjektivity rôznym entitám.
Právna subjektivita je základom každého právneho systému. Otázka, kto môže konať, na koho
sa môžu vzťahovať práva a povinnosti je predchodcom takmer všetkých ostatných právnych
problémov. Veľká väčšina právnych systémov rozoznáva dve formy subjektov, fyzickú osobu
a právnickú osobu. Fyzické osoby sú uznávané kvôli jednoduchej skutočnosti, že sú
„človekom“. Právnické osoby sú naopak umelé útvary odvodené od fyzických osôb, ktorým
právo priznáva určité práva a povinnosti. Z tohto je zrejmé, že aj právnické osoby majú svoj
základ taktiež vo fyzických osobách.
Myšlienka udeľovania právnej subjektivity „neľudským“ subjektom sa na prelome
tisícročia stala veľmi populárnou témou. Príkladom je aj rozhodnutie Najvyššieho súdu New
York-Manhattan (Supreme Court, New York City - Manhattan) zo dna 20. apríla 2015, kde sa
súd rozhodol priznať (na niekoľko hodín) právnu subjektivitu dvom šimpanzom.80 Na ilustráciu
môžu slúžiť taktiež chrámy v Indii81 alebo rieka na Novom Zélande.82 Preto je vhodné skúmať,
či by mohla byť právna subjektivita udelená aj novým entitám ako sú systémy na báze umelej
inteligencie.
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Táto otázka objavila aj v dokumente Európskeho parlamentu, kde v Návrhu uznesenia
Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre komisiu k normám občianskeho práva v oblasti
robotiky sa píše, že je potrebné: „vytvorenie špecifického právneho postavenia pre roboty v
dlhodobom horizonte, aby sa aspoň tie najsofistikovanejšie autonómne roboty mohli považovať
za elektronické osoby zodpovedné za náhradu akejkoľvek škody, ktorú môžu spôsobiť, a
prípadného uplatnenia elektronickej osobnosti na prípady, keď roboty robia samostatné
rozhodnutia alebo iným spôsobom nezávisle komunikujú s tretími stranami.“83 Táto myšlienka
sa nakoniec nerealizovala.
Samostatné otázky rozhodovania84, zodpovednosti a náhrady škody sú oblasti, ktoré
ostávajú najväčšou neznámou pri otázke právnej subjektivity autonómnych systémov. Dnes
ešte musíme akceptovať, že kým sa systémy umelej inteligencie považujú iba za „objekt práva“,
nie sú schopné nahradiť škodu ani znášať právnu zodpovednosť. Bude preto vždy potrebné
nájsť aká konkrétna osoba (subjekt práva) bude za tieto systémy zodpovedná. Avšak
determinovať tento subjekt je v mnohých prípadoch veľmi komplikované a navyše absentuje
judikatúra, ktorá by sa týmito otázkami zaoberala.
V týchto otázkach nám veľmi nedokážu pomôcť ani tradičné teórie týkajúce sa právnej
subjektivity. Príkladom môže slúžiť komparácia priznania právnej subjektivity systémom na
báze umelej inteligencie k prípadom priznania právnej subjektivity obchodných spoločností. Je
zrejmé, že samotná právna fikcia subjektivity obchodných spoločností má zjavné ekonomické
účinky a zároveň slúži konkrétnym účelom. Argumenty v prospech priznania právnej
subjektivity sa zvyčajne týkajú sociálnych a hospodárskych účinkoch ako sú finančná
transparentnosť alebo zodpovednosť rovnako, ako to môžeme vidieť pri obchodných
spoločnostiach. Pri obchodných spoločnostiach sa zvyčajne nehovorí o aspektoch ako
dôstojnosť, vedomie ako ani o iných morálnych hodnotách, ktoré musia byť zohľadnené pri
systémoch umelej inteligencie. Na druhej strane tí, ktorí argumentujú proti priznaniu právnej
subjektivity systémom umelej inteligencie hovoria, že tieto systémy nemajú pre subjektivitu
žiadne kritické vlastnosti, ako vedomie, zámer alebo záujmy. V prípade, že by systém dokázal
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preukázať správanie, ktoré by mohlo byť dôkazom spomínaných kvalít, znamená to len to, že
autonómny stroj napodobňuje ľudské správanie, a simulácia veci nie je vecou samotnou.85
Aj keď sa môže zdať, že väčšina právnych systémov by mohla poskytnúť systémom na
báze umelej inteligencie formu právnej subjektivity, nakoľko v teoretickej rovine neexistujú
žiadne právne ani formálne prekážky pre udelenie právnej subjektivity autonómnym strojom.
Nemôžeme zabúdať, že neexistujú ani žiadne technologické, ontologické ani právne dôvody,
na základe ktorých by sme mali považovať tieto stroje za rovnocenné ľudským bytostiam.
Koniec koncov, tieto stroje sú stále iba veci, artefakty a výrobky tvorivej intelektuálnej
činnosti.86
Preto v zásade existujú tri možnosti pri regulácií umelej inteligencie v kontexte právnej
subjektivity.
V prvom rade ide o priznanie právnej subjektivity umelej inteligencií, pričom ako
dôsledok by bolo, že systémy na báze umelej inteligencie by dokázali znášať zodpovednostné
následky svojich konaní. Samozrejme, pri takomto rozhodnutí by bolo treba zodpovedať aj
niekoľko nadväzujúcich otázok, ktoré sa nateraz s ohľadom na vývoj právnej teórie a na
tradičné právne mechanizmy a nástroje riešenia týchto problémov zdajú byť neriešiteľné.87
Z čisto pragmatického hľadiska zatiaľ nie je logické považovať žiadne zariadenie za
zodpovedné, a to najmä kvôli tomu, že stroj nemá „intencionalitu“ v klasickom ponímaní, ktorá
by sa dala formovať prostredníctvom stimulov. Samotné trestanie týchto strojov taktiež nebude
účelné keďže pri strojoch nebude existovať korelácia medzi samotným trestom a účelom
trestania. 88 „Stroj sa nebojí sankcie, svoju existenciu nevníma, ani si ju neváži a nesnaží sa ju
uchovať“. Z tejto perspektívy by dokonca aj trest, ktorý by mohol stroj priamo deaktivovať
alebo odpojiť, trestal najmä strany, ktoré tento stroj vlastnia. 89
Druhou možnosťou je preniesť zodpovednosť za úkony umelej inteligencie na entity,
ktorá ju vytvorila alebo ju používa.

Zástancovia tejto teórie tvrdia, že vždy je možné

identifikovať ľudskú bytosť (subjekt práva), ktorá sa má považovať za zodpovednú, bez ohľadu
na to, aký nezávislý alebo schopný je systém.90 Výber subjektu, ktorý bude zodpovedný je
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vecou komplexnej analýzy, ktorá má determinovať zodpovednú osobu v závislosti od možných
stimulov od zúčastnených aktérov, čo v konečnom dôsledku umožní za každých okolností nájsť
správny subjekt.91 Problém tejto teórie je v samotnej realizácii. Kým v teórii je možné spoliehať
sa na tézu, že vždy a za každých okolností sa dá identifikovať a následne pripísať vina ľudskej
bytosti, prax ukázala, že vo väčšine prípadov sa aktéri spoliehali na spoločnú zodpovednosť.92
Tretou možnosťou je alternatíva odvodená z analógie udeľovania subjektivity v
prípadoch prírody. Ako sme vyššie už spomínali, právna subjektivita je základom každého
právneho systému a prináša so sebou práva a povinnosti pre subjekty. Avšak už aj z histórie
vieme, že aj pri fyzických osobách tieto práva a povinnosti nemusia byť rovnaké pre všetkých.93
Samotná analógia pri tejto alternatíve vychádza z prípadov uznania právnej subjektivity
chrámom v Indii, alebo rieke na Novom Zélande. V týchto prípadoch možno namietať, že
udelená právna subjektivita je iba využitie akýchsi „zadných vrátok“, ktoré majú slúžiť pre
ochranu daných miest.94 Ide iba a pozitívnu stránku právnej subjektivity (teda práva) a len ťažko
budeme od rieky v Novom Zélande niečo vyžadovať (stránka povinností). Tento koncept by
však mohol byť istou inšpiráciou pre prípadnú subjektivitu umelej inteligencie. Aby sme boli
presní, išlo by o druhú stranu tohto konceptu. Právna subjektivita umelej inteligencie by mohla
prichádzať iba s povinnosťami, bez priznaných práv. Opäť by išlo o akési fiktívne „zadné
dvierka,“ ktoré by smerovali najmä k odstráneniu nedostatkov pri tradičných konceptoch
zodpovednosti.
Samozrejme všetky tri možnosti majú svoje výhody a nevýhody. Preto na zodpovedanie
otázky či je možné a vôbec potrebné priznať právnu subjektivitu systémom umelej inteligencie
je potrebné vykonať hlbokú filozofickú a právnu analýzu dopadov takéhoto úkonu na samotné
právo, ale aj našu spoločnosť. Pri analýze myšlienky uznávania systémov umelej inteligencie
za subjekty práva je dôležité brať do úvahy a správne posudzovať princípy fungovania týchto
systémov ako aj ich vzťah k prostrediu v ktorom pôsobia, berúc do úvahy spoločnosť, morálku,
ekonomiku, politickú situáciu, historické rozdiely v etických názoroch, filozofické teórie ako
aj národné tradície.95
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3.2. Zodpovednosť – z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti
Ďalšou z otvorených otázok je právna zodpovednosť systémov UI. Z pohľadu
zdravotnej starostlivosti ústava Slovenskej republiky v čl. 40 zaručuje každému právo na
ochranu zdravia a právo na zdravotnú starostlivosť. Výkon zdravotníckeho povolania ako ho
definuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti" alebo „ZoPZS“), pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti je definovaný ako činnosť bezprostredne nevyhnutná na
ochranu života a zdravia ľudí.
Esenciálnou súčasťou ochrany života a zdravia ľudí v praxi je však riziko, že dôjde k
pochybeniu. Následkom pochybenia môže viesť ku poškodeniu zdravia pacienta alebo dokonca
až k smrti. Podobne ako ostatné profesie, nesú i lekári a iní poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti zodpovednosť za prípadné pochybenie, ktoré pri výkone svojej činnosti môžu
spôsobiť.
Zodpovednosť ako právny pojem je vo všeobecnosti vždy spájaná s porušením určitých
práv alebo povinností ustanovených v právnej norme. Každé takéto porušenie práv alebo
povinností je spojené s určitým zodpovednostným následkom, ktoré zákon predvída. „Teória
i prax sa prikláňa k názoru, že pod pojmom zodpovednosti treba rozumieť následnú
(sekundárnu) povinnosť vznikajúcu subjektu, ktorý porušil primárnu právnu povinnosť
vyplývajúcu mu zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti.“96 Obsahom právnej zodpovednosti
je preto aj oprávnenie verejno-mocenského orgánu prejednávať porušenie zodpovednosti a
následne možnosť ukladania sankcií.97

3.2.1. Predpoklady vzniku právnej zodpovednosti
Na to, aby bolo možné vyvodiť voči určitému subjektu zodpovednosť (v oblasti
zdravotníctva pôjde najmä o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekára, resp. iného
zdravotníckeho pracovníka) musia byť naplnené predpoklady, ktoré pre jej vznik platné právo
ustanovuje. Konkrétne ide o nasledujúce predpoklady:
a) Protiprávne konanie subjektu - t.j. porušenie práv alebo povinností zakotvených v
právnych normách;
b) Nepriaznivý následok - t.j. škoda na majetku, ujma na zdraví, atď.;
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c) Kauzálny nexus - t.j. príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním subjektu a
vzniknutým nepriaznivým následkom;
d) Zavinenie - vyžaduje sa iba v prípadoch subjektívnej zodpovednosti, či už pôjde o
priamy alebo nepriamy úmysel alebo o vedomú alebo nevedomú nedbanlivosť.
Otázka povahy právnej zodpovednosti v medicíne však vykazuje v porovnaní s inými
zodpovednostnými vzťahmi určité špecifiká prameniace z osobitného postavenia vzťahu
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pacienta, ktorého predmetom je starostlivosť o zdravia
a život človeka.98
Špecifikami sú jednak vymedzenie subjektov ktoré môžu poskytovať zdravotnú
starostlivosť ako aj povinnosť týchto subjektov poskytovať zdravotnú starostlivosť vždy „lege
artis.“

3.2.2.1. Postup lege artis, non lege artis a vitium artis
Možno povedať, že už tradičnými pojmami pri definovaní lekárskych chýb sa stali
termíny postup „lege artis“, „non lege artis“ a „vitium artis“.
Samotný pojem „lege artis“ vychádza z myšlienky, že poskytnutie zdravotnej
starostlivosti musí spĺňať zákonné podmienky štandardného terapeutického postupu, ktorý je
definovaný v zákone o zdravotnej starostlivosti ako katalóg výkonov.
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ustanovenia § 4 ods. 3 ZoZS sa do zdravotníctva vniesol prvok technickej merateľnosti.100
V zmysle tohto ustanovenia je zdravotná starostlivosť poskytovaná správne a teda „lege artis“
v tom prípade, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so
zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby
pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Na druhej strane, zo samotného
pojmu postup „non lege artis“ je celkom jednoznačné, že pôjde o úkon, ktorý nie je v súlade
so spomínaným ustanovením a bude predstavovať postup protiprávny.101
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Okrem postupu „non lege artis,“ ktorý bude mať vplyv na vznik zodpovednosti u lekára
alebo iného zdravotníckeho pracovníka, je ďalším dôležitým bodom i pochybenie102 v
lekárskom umení, teda „vitium artis“. 103 Pojem „vitium artis“ nemá v medicínsko-právnej
terminológii jednoznačný význam a v literatúre je vhodnosť jeho užívanie spochybňovaná. „V
súdnej praxi je však uznávané, že postup vitium artis môže vzhľadom ku konkrétnym
okolnostiam daného prípadu naplniť znak protiprávnosti, a viesť tak k záveru o zodpovednosti
zdravotníckeho personálu za vzniknutú ujmu na zdraví.“104
Vo svetle využívania strojov so všeobecnými intelektuálnymi schopnosťami
samozrejme pretrváva základná myšlienka, že aj zdravotné úkony ktoré by mohla umelá
inteligencia vykonať by vždy mali byť lege artis. Avšak delenie postupov na „non lege artis“
a „vitium artis“ stráca pri systémoch na báze umelej inteligencie svoj význam. Implementácia
týchto systémov by mala sledovať zámer odstránenia „ľudského faktora“ pri akejkoľvek forme
pochybenia.105

3.3.1

Druhý právnej zodpovednosti v medicíne
Právna jurisprudencia rozoznáva niekoľko druhov zodpovednosti. Podľa jednotlivých

právnych odvetví sa zodpovednosť rozlišuje na:
a) trestnoprávnu;
b) občianskoprávnu;
c) pracovnoprávnu;
d) administratívnoprávnu;
e) disciplinárnu;
f) zmluvnú.
Pre účely tejto publikácie sa budeme zameriavať najmä na tri hlavné oblasti, ktoré sú
najtypickejšie pre oblasť medicíny. Za prvé, trestnoprávna zodpovednosť je zodpovednosť
vyplývajúca z trestnoprávnych predpisov, ktorých základom sú zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný

ni_zdravotnej_starostlivosti_Physician%27s_liability_for_the_provision_of_medical_care/links/56d03fe908ae05
9e375cddcb/Zodpovednost-lekara-pri-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti-Physicians-liability-for-theprovision-of-medical-care.pdf.
102
Za také pochybenie možno považovať jednorazové zlyhanie inak zručného lekára, Porovnaj HEALY, J.:
Medical Negligence: Common Law Perspectives, 1999.
103
Pre problematiku vzniku zodpovednosti pri postupe vitium artis pozri bližšie rozsudok Najvyššieho súdu ČR
sp. zn. 25 Cdo 3386/2018.
104
Odpovědnost zdravotnického zařízení za újmu při postupu vitium artis, Profipravo.cz [online]. [10-11-2020].
Dostupné
na:
https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=55&id_article=261555&csum=240cfd07.
105
Porovnaj KAMALNATH, A.: Rethinking Liability and Licensing for Doctors in the Era of AI: Insights from
Company Law, 2018.
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zákon (ďalej len „Trestný zákon“)106 a zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb“). 107
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pripadajú do úvahy samozrejme rozličné
trestné činy, avšak za účelom tejto publikácie sa zameriame na trestné činy, ktoré sú namierené
proti životu a zdraviu človeka. Pôjde napríklad o:
▪ trestný čin zabitia v zmysle §147 a 148 Trestného zákona;
▪ trestný čin nedovoleného prerušenia tehotenstva v zmysle § 150 a nasledujúce
Trestného zákona;
▪ trestný čin účasti na samovražde v zmysle § 154 Trestného zákona;
▪ trestný čin ublíženia na zdraví v zmysle § 155 a nasledujúce najmä však § 157 a § 158
Trestného zákona;
▪ trestný čin v zmysle §170 Trestného zákona a to ohrozovanie zdravia nepovolenými
liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami.
Trestnoprávna zodpovednosť v podmienkach Slovenskej republiky môže vzniknúť ako
fyzickej osobe tak právnickej osobe. Avšak z dikcie § 3 zákona o trestnej zodpovednosti
právnických osôb, ktorý explicitne vymedzuje trestné činy, ktorých sa môže dopustiť právnická
osoba vyplýva, že z vyššie spomenutých trestných činov zodpovedným môže byť len zdravotný
pracovník ako fyzická osoba a nie zdravotnícke zariadenie ako právnická osoba. V týchto
prípadoch sa bude vždy zákon zameriavať na fyzickú osobu ktorá spáchala daný trestný čin.
V prípade právnickej osoby “použitie analógie, ktorá by rozširovala trestnú
zodpovednosť právnických osôb o ďalšie skutkové podstaty trestných činov, nie je možné,
pretože by šlo o použitie analógie v neprospech páchateľa, ktoré je v trestnom práve hmotnom
neprípustne. Bolo by v rozpore so zásadou nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege (žiaden trestný čin bez zákona, žiaden trest bez zákona).“108
Za druhé je nutné spomenúť občianskoprávnu zodpovednosť. Rovnako ako ostatné
druhy právnej zodpovednosti v medicíne, ani občianskoprávna zodpovednosť nie je upravená
osobitným právnym predpisom. Pre zodpovednostné právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti sa aplikujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka - zákon č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).109
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
108
BURDA, E. - KORDÍK, M. - KURILOVSKÁ, L. - STRÉMY T. a kol.: Zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb. Komentár. Praha: C.H.Beck, 2018.
109
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.
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Pre každého, teda i pre lekára, platí všeobecná prevenčná povinnosť vyplývajúca z
generálnej

klauzuly

ustanovenia §

415 Občianskeho

zákonníka

počínať

si

tak,

aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, na prírode a životnom prostredí. „Od každého
je možné v zásade očakávať, že sa bude správať ako priemerne rozumná osoba. Nie je však
možné predpokladať, že nikdy nespôsobí inému škodu.“110 Je potrebné spomenúť, že
„porušením preventívnej povinnosti, ktorým vznikla škoda na zdraví, majetku, na prírode alebo
na životnom prostredí, vznikne všeobecná zodpovednosť za škodu podľa § 420 O.z..
Zodpovednosť za porušenie prevenčnej povinnosti je subjektívnou, s prezumovaným zavinením.
Prevenčná povinnosť a posúdenie následkov jej porušenia prichádza do úvahy iba vtedy, ak
konaním alebo opomenutím nebola porušená iná zákonná norma. Ak určitým správaním došlo
k porušeniu konkrétnej zakazujúcej normy, nebude potrebné skúmať, či bola porušená aj
prevenčná povinnosť.“111 Preto najčastejším prípadom občianskoprávnej zodpovednosti v
medicíne je všeobecná zodpovednosť podľa § 420 a § 420a Občianskeho zákonníka a prípady
osobitnej zodpovednosti (§421 - §437) Občianskeho zákonníka. Za vhodné taktiež považujeme
poznamenať, že existencia odsudzujúceho rozsudku napríklad v trestnom konaní následne
značne uľahčuje prípadné vymáhanie odškodného v občianskoprávnom konaní.
Za tretie spomíname aj administratívnoprávnu zodpovednosť, ktorú uplatňujú orgány
v oblasti verejnej správy, a to v prípade, ak dôjde v rámci administratívnoprávnych vzťahoch
k porušeniu noriem správneho práva alebo k porušeniu individuálnych správnych aktoch
(rozhodnutí) vydaných organmi verejnej správy. Nositeľom administratívnoprávnej
zodpovednosti môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.112
K otázke zodpovednosti vo svetle systémov umelej inteligencie, je zrejmé že tieto
zariadenia vytvárajú značné problémy pri tradičných konceptoch právnej zodpovednosti. S
implementáciou systémov umelej inteligencie do zdravotníctva je potrebné preskúmať,
možnosti riešenia zodpovednostných scenárov v prípade, ak by algoritmus spôsobil pacientovi
škodu. Hoci systémy na báze umelej inteligencie napodobňujú ľudskú inteligenciu, chýba im
subjektivita z právneho pohľadu, ktorá by im umožnila mať práva a povinnosti v konvenčnom
zmysle. Táto absencia právnej subjektivity neumožňuje aby systémy na báze umelej
inteligencie dokázali niesť právne následky v prípade neželaných následkov ich konania.113 Vo
všeobecnosti zodpovednosť týkajúca sa obyčajných strojov je opísateľná ako podmienená
ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník, Komentár. 2. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2015.
Rozsudok Krajského súdu v Trnave z 13. 12. 2017, sp. zn. 10Co/191/2017.
112
VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2018.
113
ORDISH, J.: Legal liability for machine learning in healthcare, 2018. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na:
https://www.phgfoundation.org/documents/briefing-note-legal-liability-for-machine-learning-in-healthcare.pdf.
110
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kontrola, čo znamená, že osoba, ktorá vykonáva kontrolu nad strojom, preberá zodpovednosť.
Avšak pri zariadeniach umelej inteligencie vzniká takzvaná „medzera v zodpovednosti“, keďže
tieto zariadenia fungujú oveľa komplexnejšie ako iné stroje, z čoho vyplýva, že bude potrebné
zvážiť komplexnejšie scenáre zodpovednosti.114

114

MATTHIAS, A. : The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. Ethics
and information technology, 2004.
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4. OSOBNÉ ÚDAJE AKO ZÁKLAD PRE FUNGOVANIE UMELEJ
INTELIGENCIE
Právo na ochranu osobných údajov je hlboko zakorenené v európskej právnej kultúre
a nadväzuje na medzinárodnoprávne dokumenty prijaté na prelome roku 1980.115 Regulácia
ochrany osobných údajov tak nie je a ani nebola doménou iba posledných rokov.116 Článok 8
Charty základných práv EÚ explicitne upravuje právo na ochranu osobných údajov ako
základné ľudské právo. Člení sa do troch odsekov, pričom v prvom je konštatované právo
každého na ochranu osobných údajov. Článok 8 ods. 2 Charty reflektuje základné postuláty, na
ktorých spracúvanie osobných údajov stojí: „Tieto [osobné] údaje musia byť riadne spracované
na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe
ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú,
a právo na ich opravu.“ Tretí odsek diskutovaného článku ustanovuje povinnosť pre členské
štáty dezignovať kompetentný orgán poverený dozorom v oblasti ochrany osobných údajov.
V Slovenskej republike je týmto povereným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Na daný článok Charty nadväzuje právomoc EÚ v danej oblasti prijímať legislatívne akty na
základe článku 16 Zmluvy o fungovaní EÚ: „Každý má právo na ochranu osobných údajov,
ktoré sa ho týkajú. [...] Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom
ustanovia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj členskými štátmi pri
výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú
na voľný pohyb takýchto údajov.“ EÚ regulovala oblasť osobných údajov už predtým, ako sa
právo na ochranu osobných údajov stalo záväznou súčasťou právneho rámca tejto nadnárodnej
organizácie.117
V roku 2016 ale došlo k prijatiu zásadnej revízie právneho rámca. EÚ aj s ohľadom na
vývoj technológií a zastaranosti smernice 95/46/EHS prijala reformný balík, ktorý zahŕňal:
▪ 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,

115

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data a Dohovor Rady
Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov.
116
K tomu pozri FUSTER, G.: The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU.
New York: Springer, 2014.
117
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. OJ L 281, 23.11.1995, s. 31–50.
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ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej
len „GDPR“); a
▪ Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na
účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení
rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.118

4.1. Úvod do GDPR – pôsobnosť, základné pojmy a základné zásady
GDPR vstúpilo do účinnosti 25. mája 2018 a predstavuje všeobecnú reguláciu
spracúvania osobných údajov na úrovní EÚ. Vzhľadom na to, že ide o právnu formu nariadenia,
zákonodarca sa rozhodol túto oblasť unifikovať a zaviesť jednotné pravidlá, ktoré sú priamo
uplatniteľné v jednotlivých členských štátoch.119 Prirodzene, určitá miera vlastnej úpravy bola
členským štátom prenechaná a to predovšetkým prostredníctvom tzv. otvorených klauzúl
v otázkach, na ktorých sa v legislatívnom procese nevedel dosiahnuť konsenzus. Vo
všeobecnosti ale možno konštatovať, že základné postuláty sú unifikované a preto považujeme
za vhodné niektoré z nich načrtnúť. Táto stať neslúži na komplexnú analýzu ustanovení
GDPR,120 ale iba na upozornenie na najdôležitejšie body a následne diskusiu o prierezových
otázkach v oblasti zdravotníctva.
V prvom rade je potrebné upozorniť na to, že nariadenie je technologicky neutrálny
predpis. Nevzťahuje sa na špecifickú technológiu, ale na všetky technológie vrátane UI.
Zároveň nepredpisuje pre spracúvanie osobných údajov špecifickú technológiu, ale túto voľbu
ponecháva na prevádzkovateľoch alebo sprostredkovateľoch.121
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa GDPR vzťahuje na „na spracúvanie osobných údajov
vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než
automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného

Tejto smernici sa v rámci predkladanej publikácie venovať nebudeme, keďže sa týka spracúvania osobných
údajov poverenými orgánmi (ako napríklad orgány činné v trestnom konaní alebo súdy) za účelmi predchádzania
trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane
ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu. Bližšie pozri napríklad
MESARČÍK, M.: Policajné profilovanie v kontexte základných práv a slobôd. In AFI 2/2018.
119
Ku právnej povahe nariadenia pozri FUNTA, R. – GOLOVKO, L. – JURIŠ, F.: Európa a Európske právo. 2
vydanie. Brno: MSD, 2020.
120
Na tento účel pozri BERTHOTY, J. a kol.: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha: C.H.
Beck, 2018 alebo MESARČÍK, M.: Ochrana osobných údajov. Praha: C.H. Beck, 2020.
121
GDPR, Recitál 15: „S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov by mala byť
ochrana fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od použitých technologických riešení.“
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systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému“122 V rámci aplikácií
UI pôjde predovšetkým o plne alebo polo-automatizovanú formu spracúvania osobných údajov.
So spracúvaním v manuálnej podobe sa stretávame v praxi menej.123 Ako príklad možno uviesť
vedenie kartotéky pacientov zoradenej podľa abecedy.
Teritoriálne sa GDPR vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci prevádzky
prevádzkovateľa v EÚ, ale zároveň aj extra-teritoriálne v prípade, ak sa spracúvajú osobné
údaje osôb nachádzajúcich sa v EÚ prevádzkovateľom mimo EÚ, ale s cieľom ponuky tovaru
alebo služieb týmto dotknutým osobám v Únii bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby
vyžaduje platba; alternatívne sledovaním ich správania, pokiaľ ide o ich správanie na území
Únie. Špecifický režim platí pre miesta, kde GDPR platí prostredníctvom medzinárodného
práva verejného ako napríklad konzuláty alebo veľvyslanectvá.124 Pri testovaní a využívaní UI
v prostredí EÚ sa jednoznačne z pohľadu územnej pôsobnosti bude aplikovať GDPR, nakoľko
pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci prevádzkovateľa v EÚ.
Primárnu zodpovednosť za súlad s pravidlami pri spracúvaní osobných údajov nesie
prevádzkovateľ a v niektorých vymedzených situáciách aj sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ je
v GDPR legálne definovaný ako „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci,
agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov.“125 EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov – interpretačná
autorita na úrovní EÚ pre výklad ustanovení v regulácií osobných údajov) vydal nedávno
usmernenie126 k pojmom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Určenie účelu spracovania je
výsadou prevádzkovateľa. Účel možno zjednodušene vymedziť ako cieľ spracovateľskej
operácie. Určenie účelov a prostriedkov spracúvania teda reflektuje „prečo“ a „ako“ budú
osobné údaje spracúvané. Esenciou pri analýze daného faktora je úroveň detailov pri
predmetnom determinovaní.127 Prostriedky spracúvania osobných údajov zahŕňajú technické
a organizačné aspekty spracúvania osobných údajov. Môže ísť aj o určenie toho, aké údaje sa
budú spracúvať, aké tretie strany budú mať k údajom prístup či určenie dôb uchovávania.128
Prostriedky spracúvania osobných údajov a ich určenie môže byť delegované na
GDPR, Článok 2 ods. 1.
K tomu pozri definíciu informačného systému. GDPR, článok 4 bod 6: „informačný systém je akýkoľvek
usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém
centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.“
124
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sprostredkovateľov, ak hovoríme o organizačných a technických otázkach (software,
hardware). Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky
spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi.129 Sprostredkovateľ je v zmysle článku 4 bodu
8 GDPR „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“ Na kvalifikovanie entity ako
sprostredkovateľa musia byť kumulatívne splnené dva atribúty. V prvom rade musí ísť
o odlišnú entitu od prevádzkovateľa. Druhým kritériom je, že spracúvanie osobných údajov sa
vykonáva v mene prevádzkovateľa.130 Inštitút sprostredkovateľa reflektuje delegáciu resp.
poverenie spracúvať osobné údaje na iné entity. Práve tieto dve entity budú dôležité pri skúmaní
povinností pri aplikácií UI a spracúvaní osobných údajov v zdravotníctve. Ak by napríklad
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti fungoval na báze UI, prevádzkovateľ daného algoritmu
by bol zároveň aj prevádzkovateľom v zmysle GDPR, keďže určuje účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov. Iná situácia by ale nastala v prípade, ak by poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti využívali rôzne aplikácie ako zdravotnícke pomôcky. V takom prípade
možno konštatovať, že spravidla budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prevádzkovatelia
osobných údajov a prostredníctvom pomôcky spracúvajú osobné údaje – poskytovateľ
pomôcky by teda mohol byť kvalifikovaný ako sprostredkovateľ, keďže spracúva údaje v mene
prevádzkovateľa. Nemožno však v intenciách najnovšej judikatúry SDEÚ vylúčiť, že
v niektorých osobitných situáciách by išlo o spoločných prevádzkovateľoch.131
GDPR stojí a padá na dodržiavaní základných zásad spracúvania, ktoré sú ustanovené
v článku 5. Tieto reflektujú základné povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri
spracúvaní osobných údajov. Na zásady nadväzujú konkrétne inštitúty GDPR.
GDPR je postavené na zásade zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti. To prakticky
znamená, že nielen celé spracúvanie osobných údajov musí byť v súlade s právnym poriadkom,
ale pri spracúvaní osobných údajov musí prevádzkovateľ disponovať tzv. právnym základom,
ktorý predstavuje právny titul pre spracúvanie osobných údajov. Právne základy sú uvedené
v článku 6 GDPR a konkrétne ide o (i) súhlas, (ii) plnenie zmluvy, (iii) zákonnú povinnosť, (iv)
životne dôležitý záujem, (v) verejný záujem a (vi) oprávnený záujem.132 Pri poskytovaní
Článok 26 ods. 1, GDPR.
European Data Protection Board Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR.
[Online]. 2020. [cit. 29. 9. 2020]. Dostupné z: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en. S. 24.
131
K tomu pozri Rozsudok Súdneho dvora Európkej únie zo dňa 5. júna 2018 Unabhängiges Landeszentrum für
Datenschutz Schleswig-Holstein proti Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH. Vec č. C‑210/16 alebo
Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 29. júla 2019 Fashion ID GmbH & Co.KG proti
Verbraucherzentrale NRW eV. Vec č. C‑40/17.
132
Článok 6 ods. 1 GDPR.
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zdravotnej starostlivosti sa zväčša postupuje na základe právneho základu zákonnej povinnosti,
nakoľko osobitné zákony obsahujú zmocnenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
osobné údaje spracúvať. Transparentnosť je reflektovaná predovšetkým v plnení informačnej
povinnosti, ktorá od prevádzkovateľov vyžaduje poskytnutie informácií dotknutým osobám
v jednoduchej a prístupnej forme.133
Nemenej dôležitá je aj zásada obmedzenia účelu, ktorá vyžaduje, aby osobné údaje boli
spracúvané na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely – dôvody spracúvania.
Odlišnými pravidlami sa riadia tzv. privilegované účely, ktoré tvorí historický alebo vedecký
výskum, archivácia a štatistické účely.134
Zásada minimalizácie údajov zasa od prevádzkovateľ vyžaduje spracúvanie iba
najnevyhnutejšieho množstva osobných údajov vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú.
Predmetná zásada je osobitne problematická pri testovaní UI, nakoľko technológia sa „učí“ na
základe zozbieraných údajov a na jej tréning je potrebné obrovské množstvo datasetov.
Zásada správnosti vyžaduje, aby prevádzkovateľ spracúval iba správne osobné údaje
s tým, že správnosť je priamo úmerná dôležitosti účelu spracúvania osobných údajov.
Zásada minimalizácie uchovávania vyžaduje spracúvanie osobných údajov iba počas
najnevyhnutejšej doby na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania. Opätovne platia špecifické
pravidlá pre privilegované účely.
Zásada integrity a dôvernosti ustanovuje, že osobné údaje musia byť „spracúvané
spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred
neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo
poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.“135
Tieto požiadavky reflektujú predovšetkým inštitúty bezpečnosti spracúvania osobných údajov
(článok 32 GDPR) a nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov (články 33 a 34 GDPR).
Zásada zodpovednosti (accountability) vyžaduje súlad s vyššie uvedenými zásadami
a schopnosť prevádzkovateľa preukázať implementovanie pravidiel na ochranu osobných
údajov do praxe. GDPR reflektuje zásadu zodpovednosti vo viacerých inštitútoch. Niektoré
z nich si dovolíme spomenúť a stručne charakterizovať nižšie.
▪ Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov v zmysle článku 25
GDPR – ide o novú povinnosť v zmysle legislatívy na ochranu osobných údajov, ktorá
znamená, že ochrana osobných údajov musí byť braná do úvahy už pred spracúvaním

Pozri GDPR, článok 12 – 14.
Pozri GDPR, článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 GDPR.
135
GDPR, článok 5 ods. 1 písm. f).
133
134
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osobných údajov a osobitne pri tvorbe nových tovarov a služieb pracujúcich
s dátami;136
▪ Vedenie záznamov o spracovateľských operáciách v zmysle článku 30 GDPR –
prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní viesť dokumenty, v ktorých detailne
mapujú na aké účely osobné údaje spracúvajú, o akých osobách, kto k nim má prístup
a podobne.;137
▪ Posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa článku 35 GDPR – ide o nový inštitút,
ktorého cieľom je nahradiť reportovanie a notifikačné povinnosti dozorným orgánom,
v rámci ktorého má prevádzkovateľ vykonať analýzu rizík pri spracúvaním osobných
údajov, ktoré môže predstavovať riziko pre práva, slobody a záujmy dotknutých
osôb;138
▪ Dezignovanie zodpovednej osoby podľa článkov 36-39 GDPR – v určitých prípadoch
stanovených nariadením sú prevádzkovatelia povinní ustanoviť zodpovednú osobu,
ktorej úlohou je monitorovanie, poradenstvo či figurovať ako kontaktný bod pre
vonkajší svet v oblasti ochrany osobných údajov.139

4.2. Osobné údaje a údaje o zdravotnom stave
4.2.1

Pojem osobný údaj
Ústredným pojmom GDPR je definícia osobného údaju. Osobným údajom „je

akékoľvek informácia týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.“140
Identifikovateľná fyzická osoba je taká osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä prostredníctvom odkazu na konkrétny identifikátor. GDPR uvádza
demonštratívny výpočet identifikátorov 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. Pojem identifikovateľnosti ďalej vykladá recitál 26 GDPR.141 Tento recitál reprezentuje
K tomuto inštitútu pozri viac článok 25 GDPR alebo MESARČÍK, M. : Naozaj sa bojím tmy? Zopár úvah o
technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 204-217.
137
Pozri viac článok 30 GDPR.
138
Pozri článok 35 GDPR prípadne HUDECOVA, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. : Nariadenie
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Eurokódex: Žilina, 2018, s. 302-306.
139
K tomu články 36-39 GDPR.
140
Článok 4 bod 1 GDPR.
141
„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
136
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tzv. test primeranej pravdepodobnosti, ktorý odpovedá na to, či konkrétna dotknutá osoba je
skutočne identifikovateľná. Predmetným testom sa zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie
Patrick Breyer v Spolková republika Nemecko.142 Skutkovo sa prípad týkal otázky, či
dynamická IP adresa predstavuje osobný údaje v zmysle staršej legislatívy na ochranu
osobných údajov. Prevádzkovateľ webového sídla mal k dispozícií IP adresa užívateľa, avšak
nemal priamo informáciu, na koho je táto IP adresa registrovaná. Tieto informácie má zvyčajne
k dispozícií poskytovateľ internetového pripojenia. Otázka teda bola, či pre prevádzkovateľa
webového sídla predstavuje IP adresa osobný údaj v zmysle legálnej definície. Luxemburský
súd judikoval: „...že dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online mediálnych služieb
uchováva v súvislosti s prehliadaním si určitou osobou internetovej stránky, ktorú tento
poskytovateľ sprístupnil verejnosti, predstavuje pre tohto poskytovateľa osobný údaj v zmysle
tohto ustanovenia, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže
identifikovať dotknutú osobu vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ
internetového pripojenia tejto osoby.“ Toto rozhodnutie tak znamená, že ak existujú právom
dovolené prostriedky na identifikáciu jednotlivca, pôjde o osobné údaje. Ak dôjde ku
kybernetickému útoku na webstránku orgánu verejnej moci a ten má k dispozícii iba IP adresu
útočníka, v tomto prípade je IP adresa osobným údajom a to z toho dôvodu, že orgán verejnej
moci má k dispozícií právne prostriedky na zistenie totožnosti útočníka (prostredníctvom
orgánov činných v trestnom konaní, ktoré môžu požiadať prevádzkovateľa internetového
pripojenia o stotožnenie IP adresy s konkrétnym páchateľom).
Ku pojmu osobný údaj teda možno záverom dodať, že nie každá informácia je
automaticky osobným údajom. Vždy bude záležať od konkrétnych okolností a kontextu, či je
daná osoba identifikovateľná alebo nie.

4.2.2. Pojem údaj o zdravotnom stave
GDPR explicitne neupravuje údaje o zdravotnom stave, ale pozná kategóriu tzv. údajov
týkajúcich sa zdravia. Údaje týkajúce sa zdravia majú svoju legálnu definíciu v článku 4 ods.
15 GDPR, podľa ktorej týmito údajmi „sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného
zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými
sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.“ Definíciu ďalej dopĺňa recitál 35 GDPR.143
faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania,
ako aj na technologický vývoj.“
142
C‑582/14 Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland.
143
Recitál 35 GDPR: „Osobné údaje týkajúce sa zdravia by mali zahŕňať všetky údaje týkajúce sa zdravotného
stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom
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SDEÚ vo svojej judikatúre už dávnejšie vymedzil tento pojem pomerne široko, keď judikoval,
že tieto údaje je nutné „vykladať širšie, tak aby zahrňovali informácie týkajúce sa všetkých
zložiek zdravia človeka, fyzických ako aj duševných.“144 Pracovná skupina čl. 29 (WP29,
v súčasnosti Výbor na ochranu údajov) vo svojom liste ku definícií údajov o zdravotnom stave
uviedla, že tradičné ponímanie predmetných dát ako údajov spracúvaných poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti je už prekonané. Tieto informácie tradične zahŕňali údaje o diagnóze
a liečení jednotlivca, jeho kontaktov či medicínskeho a klinického výskumu.145 S ohľadom na
dynamický vývoj technológií údaje týkajúce sa zdravotného stavu predstavujú aj dáta
spracúvané v rámci aplikácií, ktoré neprevádzkujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ako
príklady WP29 uvádza inteligenčný kvocient jednotlivca, údaje o alergiách a závislostiach
poskytnuté školám alebo zamestnávateľovi, návštevy podporných skupín (anonymní alkoholici
alebo iné stretnutia) prípadne poskytnutie informácie orgánom verejnej moci, že v domácnosti
sa nachádza osoba, ktorá je zdravotne znevýhodnená. Údaje o zdravotnom stave možno zároveň
derivovať aj z nákupu či používania konkrétnych tovarov alebo služieb ako napr. nákup
tehotenského testu či senzorické monitorovanie neobvyklých chorôb. Zároveň takéto údaje
spracúvajú aj prevádzkovatelia klinických a medicínskych testov či dotazníkov za účelom
zistenia zdravotného stavu. 146
Na druhej strane spektra podľa WP29 stoja údaje, ktoré sú spracúvané v rámci aplikácií,
ktoré nikdy nebudú predstavovať osobné údaje resp. údaje týkajúce sa zdravia. Ako príklad je
uvedený počet krokov meraných aplikáciou, ktoré samo o sebe nemusia ešte reflektovať
zdravotný stav používateľa, avšak v spojení s inými informáciami takúto hodnotu už majú.147
Vzhľadom na to, že údaje týkajúce sa zdravia predstavujú osobitnú kategóriu osobných
údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR, prevádzkovateľ pri ich spracúvaní musí okrem
právneho základu podľa článku 6 GDPR disponovať aj špecifickou výnimkou na ich
spracúvanie. Iba v takom prípade je oprávnený legitímne osobné údaje týkajúce sa zdravia
zdravotnom stave dotknutej osoby. Zahŕňajú aj informácie o fyzickej osobe získané pri registrácii na účely
poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti danej fyzickej osobe alebo pri ich poskytovaní podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ; číslo, symbol alebo osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe pridelený
na individuálnu identifikáciu tejto fyzickej osoby na zdravotné účely; informácie získané na základe vykonania
testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok vrátane genetických údajov a biologických vzoriek;
a akékoľvek informácie, napríklad o chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe,
alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave dotknutej osoby bez ohľadu na zdroj týchto informácií, či už
pochádzajú napríklad od lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, z nemocnice, zo zdravotníckej pomôcky
alebo z vykonania diagnostického testu in vitro.“
144
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. novembra 2003 č. C-101/01 Bodil Lindqvist, bod 50.
145
Article 29 Working Party: Letter to the Director of Sustainable and Secure Society Directorate of the European
Commission. Published 5 February 2015, s. 2.
146
Tamže, s. 2-3.
147
Tamže.
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spracúvať. V prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je aplikovateľná výnimka
uvedená v článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR: „spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho
alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej
diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia
systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva
členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, a podlieha podmienkam a
zárukám uvedeným v odseku [článku 9 ods.] 3 GDPR.“ Zároveň článok 9 ods. 3 GDPR
ustanovuje, že táto výnimka je použiteľná iba v prípade, ak tieto údaje spracúva „odborník, [...]
ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva
členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak
údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo
práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány“ Pri
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je táto podmienka splnená, nakoľko slovenské právne
predpisy v oblasti zdravotníctva ustanovujú špecifické podmienky pre výkon zdravotníckeho
povolania a navyše ustanovujú aj povinnosť dodržiavať dôverný vzťah medzi lekárom
a pacientom.
Iná situácia ale vzniká pri aplikáciách na báze UI, ktoré spracúvajú údaje týkajúce sa
zdravia. Prakticky existujú dve možnosti pre využitie niektorej z výnimiek podľa článku 9 ods.
2. V prvom rade môže byť v tíme prevádzkovateľa prítomný zdravotnícky pracovník, ktorý
spĺňa požiadavky 9 ods. 2 písm. h) GDPR. Druhou možnosťou je využitie inej výnimky, pričom
ako vhodná sa javí výnimka v podobe výslovného súhlasu dotknutej osoby podľa článku 9 ods.
2 písm. a) GDPR.
Pre komplexnosť uvádzame, že GDPR špecificky definuje aj genetické údaje
a biometrické údaje. Genetické údaje sú v zmysle článku 4 bodu 13 ako „osobné údaje týkajúce
sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré
poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú
najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.“ Za biometrické údaje možno
považovať „osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa
týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a
ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad
vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje.“148

148

GDPR, článok 4 bod 14.
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4.3.
4.3.1

Testovanie a používanie UI
Vývoj a testovanie UI
Ako je zjavné z mechanizmu strojového učenia či hlbokého učenia, na vytrénovanie UI

je potrebné obrovské množstvo údajov s cieľom dosiahnutia čo najefektívnejšej aplikácie. Táto
praktická požiadavka môže naraziť na podmienky spracúvania osobných údajov v GDPR.
Ako sme uviedli v úvodnej časti tejto kapitoly, zásada obmedzenia účelu vyžaduje spracúvanie
osobných údajov na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely. Zároveň ale ustanovuje
špecifické podmienky pre účely výskumu, ktoré bližšie rozvíjajú ustanovenia článku 89 GDPR.
Môže byť považovaný vývoj a testovanie UI za vedecký výskum?
V prvom rade je potrebné zvýrazniť, že GDPR neobsahuje definíciu vedeckého
výskumu. Vedecký výskum by však mal byť vykladaný pomerne široko s ohľadom na dikciu
recitálu149 159 GDPR: „Na účely tohto nariadenia by sa spracúvanie osobných údajov na účely
vedeckého výskumu malo vykladať široko, aby zahŕňalo napríklad technický rozvoj a
demonštračné činnosti, základný výskum, aplikovaný výskum a výskum financovaný zo
súkromných zdrojov. Okrem toho by malo zohľadňovať cieľ Únie stanovený v článku 179 ods.
1 ZFEÚ, ktorým je vytvorenie európskeho výskumného priestoru. Účely vedeckého výskumu
by mali zahŕňať aj štúdie uskutočňované vo verejnom záujme v oblasti verejného zdravia. S
cieľom zohľadniť osobitosti spracúvania osobných údajov na účely vedeckého výskumu by sa
mali uplatňovať osobitné podmienky, najmä pokiaľ ide o zverejňovanie alebo iné poskytovanie
osobných údajov v súvislosti s účelmi vedeckého výskumu. Ak je výsledok vedeckého výskumu,
najmä v kontexte zdravia, dôvodom na ďalšie opatrenia v záujme dotknutej osoby, mali by sa
na tieto opatrenia uplatňovať všeobecné pravidlá tohto nariadenia.“ Podľa nášho názoru nič
nebráni pracovať s údajmi na vývoj a testovanie UI v režime článku 89 GDPR. Podobné
konštatovanie prezentoval aj nórsky dozorný orgán vo svojom usmernení ku ochrane súkromia
a UI, kde zároveň zdôraznil, že nie každý vývoj a aplikácia UI môže byť subsumovateľná pod
vedecký výskum.150 Konkrétne pri trénovaní UI s cieľom jej využitia v oblasti zdravotníctva je
možné oddeliť vývoj základnej funkcionality a modelu a následné používanie, ktoré bude
pracovať už s iným (získaným) datasetom ako tréningová verzia. Prirodzene, je potrebné
vyvážiť riziká spracúvania citlivých osobných údajov pri vývoji a testovaní UI.151
Recitály sa nachádzajú v úvodnej časti nariadenia a nie sú právne záväzné. Predstavujú interpretačnú pomôcku
a častokrát na nich pri výklade odkazujú či už praktici, ale aj súdne orgány.
150
DATATILSYNET: Artificial intelligence and privacy. Report, January 2018, s. 17 – 18.
151
European Parliamentary Research Service - Panel for the Future of Science and Technology: The impact of the
General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020, s. 46.
149
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Článok 89 ods. 1 GDPR znie: „Na spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na
účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely sa v súlade s týmto
nariadením vzťahujú primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Uvedenými
zárukami sa zaistí zavedenie technických a organizačných opatrení najmä s cieľom zabezpečiť
dodržiavanie

zásady

minimalizácie

údajov.

Uvedené

opatrenia

môžu

zahŕňať

pseudonymizáciu, pokiaľ sa týmto spôsobom môžu dosiahnuť uvedené účely. Keď sa uvedené
účely môžu dosiahnuť ďalším spracúvaním, ktoré neumožňuje alebo už ďalej neumožňuje
identifikovať dotknutú osobu, použije sa na dosiahnutie uvedených účelov daný spôsob.“
Predmetný špeciálny režim je potvrdený aj v recitály 50 GDPR, ktorý uvádza, že spracúvanie
osobných údajov na účely vedeckého výskumu by malo byť považované za právne dovolené
a možné za podmienok ustanovených v GDPR.
Článok 89 GDPR upravuje tri špecifiká režimu spracúvania osobných údajov:
1. Povinnosť implementovať primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby,
ktorými sa zaistí zavedenie technických a organizačných opatrení najmä s cieľom
zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov;152
2. Výnimky zo základných zásad spracúvania a pre uplatňovanie práv dotknutých osôb
pri spracúvaní osobných údajov na vedecké účely;153
3. Špecifiká spracúvania dát na vedecké účely podľa národného právneho poriadku.154
Jeden z najdôležitejších aspektov spracúvania údajov na vedecké účely je výslovne uvedená
povinnosť zaviesť organizačné a technické opatrenia najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie
zásady minimalizácie údajov. Zároveň článok 89 ods. 1 ustanovuje, že primárne by sa mali na
vedecké účely používať anonymizované resp. pseudonymizované údaje.155
Pri vedeckom výskume a spracúvaní údajov by postup mal byť nasledovný. Ak je to
možné, spracúvať by sa mali anonymizované údaje tzn. údaje, z ktorých už ďalej nie je možné
identifikovať jednotlivca. Ak to povaha výskumu nedovoľuje, malo by sa pristúpiť ku
pseudonymizácií.156 Ak by však pseudonymizácia bránila účelu výskumu, je možné pracovať

GDPR, článok 89 ods. 1.
GDPR, článok 89 ods. 2 a 3.
154
Tamže.
155
Článok 89 ods. 1 GDPR: „Uvedené opatrenia môžu zahŕňať pseudonymizáciu, pokiaľ sa týmto spôsobom môžu
dosiahnuť uvedené účely. Keď sa uvedené účely môžu dosiahnuť ďalším spracúvaním, ktoré neumožňuje alebo už
ďalej neumožňuje identifikovať dotknutú osobu, použije sa na dosiahnutie uvedených účelov daný spôsob.“
156
Článok 4 bod 5 GDPR: „pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje
už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto
dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom
zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.“
152
153
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aj s osobnými údajmi. V takom prípade je však nutné zaviesť organizačné a technické
opatrenia. Tieto technické a organizačné opatrenia by napríklad mohli predstavovať:
▪ Prijatie internej politiky osobných údajov, ktorá upravuje aj osobitosti spracúvania
osobných údajov na vedecké účely;
▪ Limitovať prístup k daným údajom (tzv. data access management), čo prakticky
znamená, že k údajom majú prístup iba poverené a poučené osoby;157
▪ Poučenie osôb, ktorí pracujú s osobnými údajmi prostredníctvom oboznámenia sa
s procesmi spracúvania údajov;158
▪ Vzdelávanie pracovníkov ohľadom ochrany osobných údajov;
▪ Zavedenie pravidiel pre prenášanie údajov z databázy na nosičoch alebo ich
kopírovanie a prístup prostredníctvom VPN;
▪ Zavedenie technických opatrení na zabezpečenie bezpečnosti databázy;
▪ Prístup do databázy s údajmi prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré sa
v pravidelných intervaloch menia;
▪ Prípadne iné opatrenia.
Druhým aspektom spracúvania osobných údajov na vedecké účely je posúdenie
a zavedenie výnimiek zo základných zásad spracúvania a pre uplatňovanie práv dotknutých
osôb pri spracúvaní osobných údajov na vedecké účely. Prakticky to vzhľadom na dikciu
ustanovení GDPR znamená nasledovné odlišnosti. Vedecké účely sú automaticky kompatibilné
účely a preto nie je nutné v prípade, ak predstavujú ďalšie účely vykonať test kompatibility
v zmysle článku 6 ods. 4 GDPR. Ako už bolo uvedené vyššie, na spracúvanie na vedecké účely
platí výnimka pri uchovávaní údajov vzhľadom na špecifickosť spracovateľských operácií.
Predmetom spracúvania na vedecké účely môžu byť aj tzv. citlivé osobné údaje vzhľadom na
výnimku v článku 9 ods. 1 písm. j) GDPR.159 Zároveň platí výnimka z informačnej povinnosti

Slovami WP29: „...restricting access to personal data only on a need-to-know basis, carefully balancing the
benefits of wider dissemination against the risks of inadvertent disclosure of personal data to unauthorised persons.
This may include, for example, allowing read only access on controlled premises. Alternatively, arrangements
could be made for limited disclosure in a secure local environment to properly constituted closed communities.
Legally enforceable confidentiality obligations placed on the recipients of the data, including prohibiting
publication of identifiable information, are also important. It is important to note that in high-risk situations, where
the inadvertent disclosure of personal data would have serious or harmful consequences for individuals, even this
type of access or restriction may not be suitable.“ Article 29 Data Protection Working Party Opinion on Purpose
Limitation, s. 32.
158
Článok 29 GDPR: „Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov
prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.“
159
Spracúvanie citlivých osobných údajov je dovolené, ak „spracúvanie je nevyhnutné na účely archivácie vo
verejnom záujme, alebo na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89
ods. 1 na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ,
157
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podľa článku 14 ods. 4 písm. b) GDPR,160 i keď s touto výnimkou by malo byť prakticky
narábané veľmi opatrne vzhľadom na rozporné stanoviská a činnosť dozorných orgánov v EÚ.
Taktiež je možné aplikovať výnimku z práva na vymazanie podľa článku 17 ods. 4 písm. d)
GDPR161 a určité špecifikum je taktiež prítomné pri práve namietať podľa článku 21 ods. 6
GDPR.162
Treťou zásadnou odlišnosťou spracúvania údajov na vedecké účely sú otázky, ktoré si
členské štáty mohli upraviť vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. Slovenský zákonodarca
tak urobil v § 78 ods. 8 a 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Daná úprava
prakticky kopíruje GDPR.163

4.3.2. Aplikácia UI v praxi
Na tomto mieste by sme chceli upozorniť na vybrané aplikačné problémy UI pri
spracúvaní osobných údajov s ohľadom na požiadavky zákonnosti a spravodlivosti. Zásada
zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) GDPR vyžaduje,
aby osobné údaje boli spracúvané zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom. Užšia
rovina zásady zákonnosti vyžaduje použitie vhodného právneho základu podľa článku 6 GDPR.
Pri aplikácií UI v oblasti zdravotníctva sa núkajú viaceré možnosti s ohľadom na konkrétny
kontext. Ak by bola UI priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, osobné údaje môže

rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie
základných práv a záujmov dotknutej osoby.“
160
Informačná povinnosť prevádzkovateľa sa neuplatňuje, „ak...sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako
nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a
záruky podľa článku 89 ods. 1.“
161
Dotknutá osoba nemá právo na vymazanie, ak údaje spracúvajú na účely archivácie vo verejnom záujme, na
účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov
takéhoto spracúvania.
162
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa
článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu.
163
„Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby.
Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na
zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.“ (§ 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov);
„Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel, môžu byť
práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22, § 24 a 27 alebo podľa osobitného predpisu obmedzené osobitným
predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté primerané
podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo
závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné
na dosiahnutie týchto účelov.“ (§ 78 ods. 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
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spracúvať na základe zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) vzhľadom na
osobitný právny predpis prípadne na nevyhnutnosti plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b)
GDPR), keďže by išlo o poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy medzi
pacientom a lekárom. Zmluvu by ale prirodzene musela uzavrieť fyzická osoba. V prípade, ak
by lekár používal UI ako zdravotnícku pomôcku, riadil by sa opäť zákonnou povinnosť
(alternatívne zmluvou) s odkazom na totožný predpis ako dnes. Ak by bol prevádzkovateľ
zdravotníckej pomôcky iná osoba ako lekár, išlo by o sprostredkovateľa a zodpovednosť za
použitie relevantného právneho základu by znášal stále poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Týmto výkladom nie je dotknutá povinnosť využívať špecifickú výnimku podľa článku 9 ods.
2 GDPR.
Najbežnejšie sa vyskytujúcou obavou verejnosti je spravodlivosť a možnosti
predsudkov pri rozhodovaní UI. Postup, ktorým by UI v konečnom dôsledku diskriminovala
niektorých jednotlivcov by prirodzene nebol v súlade so zákazom diskriminácie a taktiež by
narazil na limity aspektu spravodlivosti v článku 5 ods. 1 písm. a) GDPR. V tomto smere ide
o tzv. hmotnoprávnu požiadavku spravodlivého spracúvania osobných údajov.164 Nemožno
slepo predpokladať, že UI bude automaticky robiť objektívne rozhodnutia vo vyššej kvalite ako
ľudské bytosti. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že naše dejiny a spoločenské pohyby nie sú
objektívne a častokrát v nich je prítomný predsudok (bias) voči niečomu (rase, náboženstvu,
etnickej skupine, rodu a pod.). Tieto údaje sú zároveň súčasťou datasetov, z ktorých sa UI učí
a preto je takmer isté, že ak ľudia produkovali neobjektívne rozhodnutia, rovnako tak bude
vykonávať svoju činnosť aj UI. Jedinou možnosťou ako takémuto rozhodovaniu predísť je
hĺbková analýza dát, s ktorými bude UI pracovať aby sa eliminovala možnosť diskriminačných
rozhodnutí.

GDPR, Recitál 71: „S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie vo vzťahu k dotknutej osobe
a s ohľadom na konkrétne okolnosti a súvislosti spracúvania osobných údajov by mal prevádzkovateľ používať na
účely profilovania primerané matematické alebo štatistické postupy, prijať technické a organizačné opatrenia
vhodné na to, aby sa predovšetkým zabezpečilo, že faktory, ktoré vedú k nesprávnosti osobných údajov, sa opravia
a riziko chýb sa minimalizuje, zabezpečiť osobné údaje tak, aby sa zohľadnili súvisiace potenciálne riziká pre
záujmy a práva dotknutej osoby a aby sa okrem iného zabránilo diskriminačným účinkom na fyzické osoby na
základe rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženstva alebo presvedčenia, členstva v
odborových organizáciách, genetického alebo zdravotného stavu či sexuálnej orientácie, alebo účinkom, ktoré
vedú k opatreniam majúcim takéto účinky. Automatizované rozhodovanie a profilovanie založené na osobitných
kategóriách osobných údajov by sa malo umožniť len za osobitných podmienok.“ Bližšie pozri European
Parliamentary Research Service - Panel for the Future of Science and Technology: The impact of the General Data
Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence, 2020, s. 45.
164
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VEDELI STE, ŽE...
...magazín ProPublica podrobne študoval rozhodnutia algoritmu na určovanie trestov v USA
a zistil, že viaceré rozhodnutia boli diskriminačné? Bolo to najmä z dôvodu rasových
predsudkov, ktoré UI „prebrala“ za svoje vzhľadom na situácie, z ktorých sa pri testovaní
učila.165

4.4

Automatizované individuálne rozhodovanie (článok 22 GDPR)
Pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní (AIR) je potrebné odlišovať

všeobecne

rozhodnutia

na

základe

profilovania

a rozhodnutia

urobené

výlučne

automatizovaným spracúvaním s právnymi účinkami na dotknutú osobu.
O rozhodnutie na základe profilovania pôjde napríklad v prípade, ak UI vytvorí
zdravotný profil pacienta na základe získaných dát. Rozhodnutie urobené výlučne
automatizovaným spracúvaním osobných údajov vrátane profilovania, ktoré má právne účinky
na dotknutú osobu, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo dotknutú osobu podobne významne
ovplyvňujú ilustruje situácia, ak by UI sama diagnostikovala zdravotný stav pacienta a následne
autonómne rozhodla o liečbe bez ľudského zásahu.166 Článok 22 GDPR sa aplikuje iba na
poslednú z ilustrovaných situácií. Usmernenie WP29 zároveň potvrdzuje, že rutinná ľudská
intervencia môže stále znamenať, že rozhodnutie je urobené výlučne automatizovanými
prostriedkami.167 Ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti iba „skontroloval“ a aplikoval
závery UI pri navrhovanej liečbe, v určitých prípadoch by stále bolo možné situáciu
subsumovať pod dikciu článku 22 GDPR.
V zmysle článku 22 ods. 1 GDPR: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne
ovplyvňujú.“
Zahraničná doktrína akcentuje dva názory na výklad daného inštitútu – ide o všeobecný
zákaz alebo právo namietať?

Machine bias. ProPubica [online]. [10-11-2020]. Dostupné na: https://www.propublica.org/article/machinebias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
166
Analogicky Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual decision-making
and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 2017. As last Revised and Adopted
on 6 February, s. 9.
167
Tamže, s. 21.
165
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Prvá skupina autorov (a WP29)168 tvrdí, že článok 22 GDPR reprezentuje všeobecný
zákaz vykonávania individuálnych rozhodnutí automatizovaným spôsobom a takýto proces je
možné vykonávať iba na základe výnimiek uvedených v článku 22 ods. 2 GDPR. Tieto
výnimky predstavujú: (i) plnenie zmluvy s dotknutou osobou; (ii) právny poriadok takéto
spracúvanie povoľuje a zároveň stanovuje aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a
slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo (iii) dotknutá osoba vyslovila výslovný
súhlas. Doktrína v prospech danej argumentácie predovšetkým argumentuje konzistentnosťou
právneho rámca na ochranu osobných údajov v prospech dotknutej osoby a existenciou záruk
a derogácií ustanovených v článku 22 GDPR.169
Druha skupina autorov argumentuje v prospech výkladu, že článok 22 GDPR je
koncipovaný ako právo dotknutej osoby namietať voči daným rozhodnutiam. Svoje tvrdenia
opierajú o juxtapozíciu predmetného inštitútu v kapitole právneho predpisu týkajúcich sa práv
dotknutých osôb, absencie úmyslu zákonodarcu koncipovať článok 22 ako všeobecný zákaz
(po analýze legislatívnej histórie GDPR). Ďalšími argumentmi v prospech výkladu článku 22
GDPR ako práva namietať sú ustanovenia týkajúce sa informačnej povinnosti, ktoré v sebe
obsahujú aj povinnosť informovať o AIR či povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na ochranu
údajov podľa článku 35 GDPR v prípade systematického a extenzívneho monitorovania
osobných aspektov dotknutých osôb vrátane AIR. V prípade všeobecného zákazu by predmetná
povinnosť nemala zmysel, nakoľko jej poslaním je posúdiť spracúvanie osobných údajov pred
jeho začatím vrátane rizík.170 Výnimky uvedené v článku 22 ods. 2 GDPR by v takomto prípade
predstavovali výnimky z práva namietať a reprezentovali by situácie, v ktorých dotknutá osoba
nemôže voči takémuto spracúvaniu osobných údajov namietať.171
Prikláňame sa k názoru, že článok 22 GDPR je koncipovaný ako právo dotknutej osoby
nebyť predmetom AIR. Zároveň je však potrebné poznamenať, že predmetný inštitút má
komplikované vyjadrenie a zvádza k viacerým výkladom. V prospech výkladu ako práva
jednoznačne hovorí jeho pozícia v právnom predpise a nedostatok úmyslu zákonodarcu
koncipovať daný inštitút ako všeobecný zákaz. Navyše, samotné znenie GDPR na viacerých
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Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling
for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 2017. As last Revised and Adopted on 6 February,
s. 19.
169
BYGRAVE, L.: Automated individual decision-making, including profiling. In KUNER, CH. – BYGRAVE,
L. – DOCKSEY, CH.: The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford
University Press, 2020, s. 530 - 531.
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Tamže, s. 531 – 532.
171
Aj v prípade nemožnosti namietania však má prevádzkovateľ v zmysle článku 22 ods. 3 GDPR vykonať vhodné
opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo
strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
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miestach pracuje s AIR ako „bežnou“ spracovateľskou operáciou, ktorá podlieha viacerým
špecifickým povinnostiam. V prípade všeobecného zákazu by tieto povinnosti stratili na účinku
a boli by nadbytočné.
Jediný všeobecný zákaz v súvislosti s AIR sa nachádza v ustanovení článku 22 ods. 4
GDPR, podľa ktorého je zakázané vykonávať AIR na základe citlivých osobných údajov.
Prirodzene, aj z tohto zákazu existujú dve výnimky a to v prípade:
▪ Výslovného súhlasu dotknutej osoby; alebo
▪ Ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe
práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný
cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne
opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.
Spoločnou podmienkou využitia vyššie uvedených výnimiek je zavedenie vhodných opatrení
na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa.
Ak by sme chceli prakticky aplikovať UI v oblasti zdravotníctva, nezaobíde sa to bez
určitých úprav v praxi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je pravdepodobné, že ako
právny základ by bol využitý výslovný súhlas dotknutej osoby podľa článku 9 ods. 2 písm. a)
GDPR. Zároveň je však potrebné poznamenať, že prevádzkovateľ by mal zaviesť „vhodné
opatrenia na zaručene práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb.“ Podľa nášho
názoru by bolo vhodné zakotvenie minimálneho štandardu práv v zmysle článku 22 ods. 2
GDPR - práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a
práva napadnúť rozhodnutie a zároveň dotknutým osobám vysvetliť logiku rozhodovania UI
pri diagnostike. Takýmto spôsobom sa zaručí dozor nad rozhodnutiami UI a taktiež
transparentnosť pri jej využívaní. Zároveň by pacienti mohli mať nárok odmietnuť AIR.
Splnenie ďalších požiadaviek GDPR v oblasti zavedenie technických a organizačných opatrení
by malo byť štandardom.172

4.5

Dátový ekosystém pre zdravotníctvo
Ako je z vyššie uvedeného zjavné, ak chceme používať v zdravotníctve čo najlepšie

aplikácie na báze UI, je potrebné kreovať dátové huby, ktoré budú obsahovať kvantum údajov
o zdravotnom stave. Predmetnú nevyhnutnosť si uvedomuje aj EÚ a na potrebu digitalizácie
zdravotníctva nadväzuje aj Slovenská republika prostredníctvom osobitných stratégií
a osobitných právnych predpisov.
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Pozri článok 24 a 32 GDPR.
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VEDELI STE, ŽE...
...existuje použitie umelej inteligencie spoločnosťou Sophia Genetics, ktorá využíva štatistickú
inferenciu, rozpoznávanie vzorcov a strojové učenie na maximalizáciu hodnoty genomických a
rádiomických údajov.173

4.5.1. EÚ
Základný kameň v oblasti tvorby dátového ekosystému tvorí už spomínaná Európska
dátova stratégia (ďalej len „EDS“).174 Cieľom tohto dokumentu je zhrnúť politické ciele EÚ pri
reflektovaní dátovo agilnej stratégie pri správe a inováciách.
EDS sa otázkam zdravia explicitne venuje na viacerých miestach. V prvom rade
zdôrazňuje vplyv kvalitných údajov na poskytovanie služieb v hospodárskej a sociálnej oblasti.
„Personalizovaná medicína bude schopná lepšie reagovať na potreby pacientov tým, že
lekárom umožní prijímať rozhodnutia podporené dátami. Bude tak možné prispôsobiť správnu
terapeutickú stratégiu potrebám správnej osobe v správnom čase a/alebo určiť predispozíciu
na choroby a/alebo poskytnúť včasnú a cielenú prevenciu.“175 Už samotné sprístupňovanie
a používanie údajov zvýši kvalitu boja spoločnosti za lepšie životné prostredie v súvislosti
s klimatickými zmenami a tak výrazne ovplyvní zdravie spoločnosti. Zdôraznený je tak koncept
údajov pre verejné blaho (common good),176 podľa ktorého by dáta mali byť využívanie
v prospech celého spoločenstva.177
EDS ráta s vytvorením viacerých spoločných európskych dátových priestorov. Jedným
z nich je aj spoločný európsky priestore pre údaje týkajúce sa zdravia, „ ktorý je dôležitý pre
pokrok v oblasti prevencie, odhaľovania a liečby chorôb, ako aj pre informované rozhodnutia
založené na dôkazoch s cieľom zlepšiť prístupnosť, účinnosť a udržateľnosť systémov
Dostupné na: https://www.sophiagenetics.com/home.html. [online]. [10-11-2020].
EURÓPSKA KOMISIA: OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE,
EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska
dátová stratégia. V Bruseli 19. 2. 2020. COM/2020/66 final.
175
Tamže, bod 2.
176
K tomu pozri napríklad MESARČÍK, M.: Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia
správy zdravotníctva. In Justičná Revue 6/2018, s. 733-743.
177
Tamže. „Údaje pre verejné blaho: Údaje produkuje spoločnosť a môžu slúžiť na boj proti núdzovým situáciám,
ako sú povodne a prírodné požiare, na zabezpečenie dlhšieho a zdravšieho života ľudí, na zlepšenie verejných
služieb, na boj proti zhoršovaniu životného prostredia a zmene klímy a v prípade potreby a ak to bude primerané,
na efektívnejší boj proti zločinu. Dáta vyprodukované vo verejnom sektore, ako aj vytvorená hodnota by mali byť
k dispozícii pre spoločné blaho. Malo by sa to zabezpečiť okrem iného prostredníctvom prednostného prístupu pre
výskumných pracovníkov, iné verejné inštitúcie, malé a stredné podniky alebo startupy. Údaje zo súkromného
sektora môžu tiež predstavovať významný prínos vo forme verejného statku. Použitie agregovaných a
anonymizovaných údajov sociálnych médií môže byť napríklad účinným spôsobom, ako doplniť správy
všeobecných lekárov v prípade epidémie.“
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zdravotnej starostlivosti.“178 V tejto oblasti Európska Komisia zvýrazňuje prínos dátového
systému pri tvorbe a vykonávaní rozhodnutí o zdravotnej politike (napríklad počet potrebných
nemocníc, ich špecializácia a príprava na predpovedané výskyty choroby v určitých
oblastiach), prístup pacientov ku svojim elektronickým zdravotným záznamom či súhlas
s poskytnutím údajov na analytické účely.179 Takáto politika má ambíciu znižovať náklady na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zároveň EDS obsahuje upozornenie, že síce existuje
základný právny rámec v podobe GDPR, ale „naďalej existuje fragmentácia v rámci členských
štátov a medzi nimi a aj modely riadenia prístupu k údajom sú rozmanité a prostredie
digitálnych služieb zdravotnej starostlivosti zostáva roztrieštené, najmä ak sa poskytujú
cezhranične.“180 Európska Komisia si vymedzila veľmi ambiciózne ciele, ktoré pre
komplexnosť uvádzame v plnom znení v poznámke pod čiarou.181
VEDELI STE, ŽE...
...existuje projekt ENRICHME (www.enrichme.eu), ktorý bojuje proti postupnému znižovaniu
kognitívnych schopností v starnúcej populácii? Integrovaná platforma pre aktívny a asistovaný
život (AAL) a pohyblivý služobný robot pre dlhodobé monitorovanie a interakciu budú pomáhať
starším osobám, aby si uchovali dlhšie nezávislosť a ostali dlhšie aktívni.

Tamže, 5.D.
Tamže. Príloha č. 4.
180
Tamže.
181
Tamže. „Komisia: vypracuje odvetvové legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia pre európsky priestor
údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré doplnia horizontálny rámec spoločného dátového priestoru; prijme opatrenia
na posilnenie prístupu občanov k údajom týkajúcim sa zdravia a prenosnosti týchto údajov a bude sa zaoberať
prekážkami cezhraničného poskytovania digitálnych zdravotných služieb a produktov. V súlade s článkom 40
všeobecného nariadenia o ochrane údajov uľahčí zriadenie kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov v
odvetví zdravotníctva. Tieto opatrenia budú vychádzať z priebežného mapovania používania osobných údajov
týkajúcich sa zdravia v členských štátoch a výsledkov jednotnej akcie v kontexte programu v oblasti zdravia (2020
– 2023) 65 ,zavedie dátové infraštruktúry, nástroje a výpočtovú kapacitu pre európsky priestor pre údaje týkajúce
sa zdravia, konkrétnejšie podporí rozvoj vnútroštátnych elektronických zdravotných záznamov (EHR) a
interoperabilitu údajov týkajúcich sa zdravia použitím formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.
Rozšíri cezhraničnú výmenu údajov týkajúcich sa zdravia; prepojí a využije prostredníctvom zabezpečených
federatívnych archívov špecifické druhy informácií o zdraví, ako sú EHR, genomické informácie (aspoň v prípade
10 miliónov ľudí do roku 2025) a digitálne zdravotné snímky v súlade so všeobecným nariadením o ochrane
údajov. Umožní do roku 2022 výmenu elektronických súhrnných údajov o pacientoch a ereceptov medzi 22
členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI);
začne cezhraničnú elektronickú výmenu lekárskych snímok, laboratórnych výsledkov a prepúšťacích správ
prostredníctvom eHDSI a posilní model virtuálnych konzultácií a registrov európskych referenčných sietí; podporí
projekty využívajúce big data podporované sieťou regulačných orgánov. Týmito akciami sa podporí prevencia,
diagnostika a liečba (najmä rakoviny, zriedkavých chorôb a bežných a komplexných chorôb), výskum a inovácie,
tvorba politík a regulačné činnosti členských štátov v oblasti verejného zdravia.“
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4.5.2

Slovenská republika
Elektronické zdravotníctvo a jeho efektívna implementácia je dôležitou témou už

niekoľko rokov nie len na úrovní EÚ, ale aj v rámci Slovenskej republiky. Ak hovoríme
o spracúvaní údajov týkajúcich sa zdravia, nemožno tento právny rámec aspoň stručne
nespomenúť, nakoľko práve tieto dáta tvoria základ e-healthu.182
Základným prameňom práva, ktorý kreuje legislatívny rámec pre implementáciu
elektronického zdravotníctva v Slovenskej republike je zákon č.153/2013 Z. z. o národnom
zdravotníckom informačnom systéme (ďalej len „ZoNZIS“). V prvom rade predmetný zákon
upravuje postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré je
prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému. ZoNZIS definuje súčasti
národného zdravotníckeho informačného systému, sprístupňovanie údajov, práva a povinnosti
dotknutých subjektov a taktiež upravuje problematiku procesu vydávania elektronických
preukazov zdravotníckych pracovníkov. Navyše zavádza do právneho poriadku legálne
definície pojmov ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický
zdravotný záznam.
ZoNZIS definuje elektronickú zdravotnú knižku ako „súbor údajov zo zdravotnej
dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“ Práve elektronická zdravotná knižka obsahuje kvantum
údajov týkajúcich sa zdravia a typicky reflektuje spracúvanie predmetných dát v právnom
poriadku Slovenskej republiky. Tieto záznamy obsahujú údaje o zdravotnom stave pacientov
a ako také (aj bez digitalizácie) podliehajú prísnym bezpečnostným opatreniam.183 Elektronická
zdravotná knižka obsahuje (i) identifikačné údaje osoby, (ii) elektronické zdravotné záznamy,
(iii) údaje z účtu poistenca, (iv) vlastné záznamy osoby, (v) záznam o prístupe, o poskytnutí
údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.184 Elektronický zdravotný záznam
zahŕňa pacientsky sumár, záznam o preventívnej prehliadke, záznam žiadanky na vyšetrenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznam o výsledku
vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záznam o zásahu pri poskytnutí
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú
ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do
ústavnej zdravotnej starostlivosti, záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
Podrobnejšie pozri MESARČÍK, M.: Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektívnenia správy
zdravotníctva. In Justičná Revue 6/2018, s. 733-743.
183
Dostupnosť
a dôvernosť.
[online]
[8.6.2020].
Dostupné
na:
http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/Prezentacie/dostupnost_dovernost.pdf.
184
ZoNZIS, § 5 (1).
182
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záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčný záznam,
dispenzačný záznam, medikačný záznam, záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov
čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.185 ZoNZIS ďalej v súvislosti
s elektronickou zdravotnou knižkou determinuje rozsah spracúvania vyššie uvedených
informácií, proces sprístupnenia údajov z elektronickej zdravotnej knižky a okruh oprávnených
osôb s prístupom k diskutovaným dátam. ZoNZIS trpí niekoľkými aplikačnými problémami.
Na ilustráciu uvádzame osobitný režim iného ako zákonného prístupu k údajom z elektronickej
zdravotnej knižky. Tento prístup stojí na základe súhlasu dotknutej osoby, avšak vylučuje, aby
tento súhlas musel spĺňať atribúty súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dôvodová
správa o dôvodoch takéhoto prístupu mlčí. Je to veľmi zvláštna situácia, nakoľko prístup
k citlivým osobným údajom by dokonca mal spĺňať parametre výslovného súhlasu podľa
článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Nevidíme dôvod na vylúčenie aplikácie GDPR v prípade, keď
sa jednoznačne jedná o spracúvanie osobných údajov, dokonca citlivých osobných údajov.
Tento aplikačný problém je potrebné v dohľadnej dobe odstrániť.
Dôležitý zdroj pre kreovanie spoločného ekosystému údajov o zdravotnom stave teda
existuje a jeho základ by mohli tvoriť práve elektronické záznamy pacientov. Otázkou ostáva,
či pacienti budú ochotní tieto údaje sprístupniť aj ďalším orgánom verejnej moci za účelom
tvorby štátnych politík v oblasti zdravotníctva.

185

ZoNZIS, § 5 (1) b).
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5.
5.1.

ZÁKON O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Všeobecne o právnej úprave
ZoZS je rámcovým a základným predpisom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Predmetný zákon upravuje základné pojmy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti
a zároveň služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí
a z hľadiska správy výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.186
Ústredným pojmom ZoZS je termín zdravotná starostlivosť. ZoZS definuje zdravotnú
starostlivosť prostredníctvom pozitívneho vymedzenia v § 2 ods. 1: „zdravotná starostlivosť je
súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej
osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií;
zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky
výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“ Negatívna definícia zdravotnej
starostlivosti ustanovuje, že za ňu nemožno považovať poskytovanie osobitného liečebného
režimu osobám v demencii podľa osobitného predpisu.187
ZoZS ustanovuje štyri typy zdravotnej starostlivosti a to konkrétne:
1) Ambulantnú zdravotnú starostlivosť;
2) Ústavnú zdravotnú starostlivosť;
3) Lekárenskú zdravotnú starostlivosť; a
4) Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V tejto kapitole sa budeme venovať predovšetkým ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, kde je vyšší predpoklad aplikácie UI ako technológie uľahčujúcej poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť môžeme v zmysle § 7 ods. 1
ZoZS ďalej diferencovať na:
1) všeobecnú (kde patrí starostlivosť pre dospelých a pre deti a dorast);
2) špecializovanú (kde patrí gynekologická a zubno-lekárska starostlivosť)

ZoZS, § 1.
Týmto osobitným predpisom je zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
186
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3) špecializovanú inú,188 a
4) záchrannú zdravotná služba.189
ZoZS ďalej upravuje problematiku ambulancií, poučení a informovaného súhlasu,
výmenných lístkov na odborné vyšetrenie, vedenia zdravotnej dokumentácie či osobitného
dohľadu pri výkone štátnej správy. Viacerým z vyššie uvedených tém sa budeme venovať
podrobnejšie, nakoľko reflektujú viaceré aplikačné problémy pri implementácií UI
v zdravotníctve do praxe.

5.2.

Regulačné výzvy
Ako je už naznačené vyššie, základným problémom pri využití UI v zdravotníctve môže

byť definícia poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle ZoZS. Zároveň sa zameriame na
úlohu etiky pri riešení etických otázok. Nemenej dôležitou je problematika poučenia
a informovaného súhlasu.

5.2.1. Činnosť UI ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Z definície zdravotnej starostlivosti v zmysle § 2 ods. 1 ZoZS vyplývajú tri znaky.
Prvým znakom je to, že zdravotnú starostlivosť môže poskytovať iba „zdravotnícky
pracovník.“ Druhým znakom je, že musí ísť o pracovnú činnosť, ktorá je vykonávaná „s cieľom
predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého
vývoja budúcich generácií,“ pričom predmetná činnosť môže mať rôznu formu (tretí znak) ako
napríklad

prevenciu,

dispenzarizáciu,

diagnostiku,

liečbu,

biomedicínsky

výskum,

Špecializovaná zdravotná starostlivosť je súhrnne charakterizovaná v ZoZS § 8 ods. 4: „Špecializovanú
ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore
ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou
odbornou spôsobilosťou. Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu
uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania
všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný
opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah
a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania. Ak všeobecný lekár odporúča pacientovi poskytnutie
špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa druhej vety, je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam
o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke. Odporúčanie
obsahuje identifikátor záznamu o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v
elektronickej zdravotnej knižke4aaa) okrem odporúčania vystaveného ručne z dôvodu nefunkčnosti technických
zariadení alebo vystaveného ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom
prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Na základe
dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení elektronického záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú
ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke odporúčanie lekára na špecializovanú ambulantnú
starostlivosť v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.
Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria poskytuje
ošetrujúci lekár aj na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu.“
189
Podrobnejšie pozri NOVÁKOVÁ, M. – FREEL, L.: Zdravotné právo. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer,
2020, s. 39 – 82.
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ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.190 „V praxi môže byť zložité určiť, či tá-ktorá
činnosť už napĺňa znaky zdravotnej starostlivosti. Súčasne dochádza k tomu, že mnohé subjekty,
ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poskytujú služby, ktoré majú povahu
zdravotnej starostlivosti. Je potrebné uviesť, že formálne subsumovanie takejto činnosti pod
niektorú zo živností nie je rozhodujúce, keďže to, či v danom prípade ide o zdravotnú
starostlivosť, závisí od obsahu tejto činnosti, a nie od jej pomenovania.“191
Máme za to, že znak účelu resp. činnosti je možné splniť aj v prípade využitia UI pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti či už ako samostatnej jednotky, ktorá funguje autonómne
alebo ako pomôcku prostredníctvom poskytovateľa. Problematickým aspektom je ale prvá časť
definície, ktorá vyžaduje zdravotníckeho pracovníka (fyzickú osobu – viď kapitola 6 nižšie).
Toto ustanovenia by tak značne obmedzovalo autonómne fungovanie UI ako zdravotníckeho
pracovníka, keďže s takouto situáciou ZoZS vôbec neráta. Podľa nášho názoru by však nebola
riešením novelizácia daného ustanovenia, ktorá by odstránila obligatórny znak definície
zdravotnej starostlivosti v podobe subjektu – zdravotníckeho pracovníka. Takýto postup by
„uľahčil“ poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj osobám, ktoré na to nie sú dostatočne
spôsobilé a v konečnom dôsledku by to mohlo spôsobiť neefektívne a nesprávne poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Riešením je ponechanie možnosti využitia UI ako zdravotníckej
pomôcky a nepripisovať jej autonómne fungovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Takéto riešenie je možné a aj v súčasnosti súladné s právnymi predpismi, ako je bližšie uvedené
v kapitole 7.

5.2.2. Riešenie etických otázok
Dôležitým aspektom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je etické posúdenie
daných otázok. „Medzinárodný záujem o inkorporovanie etických orgánov do procesu
poskytovania zdravotnej starostlivosti je výsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré autori
označujú postupný obrat v chápaní postavenia pacienta ako autonómneho subjektu s katalógom
práv, čo už dlhšiu dobu podmieňuje hľadanie tzv. systematickej etickej základne, pri ktorej sa
uznáva jej kultúrna podmienenosť.“192 V zmysle § 5 ods. 1 ZoZS etické otázky vznikajúce pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu

Pozri bližšie HUMENÍK, I. – KOVÁČ, P. a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. Praha: C.H.
Beck, 2015.
191
Tamže.
192
Tamže.
190
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posudzuje nezávislá etická komisia. Túto komisiu zriaďuje ministerstvo zdravotníctva,193
ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva, 194
samosprávny kraj195 alebo poskytovateľ ústavnej starostlivosti.196 Etická komisia sa skladá z
najmenej piatich členov, pričom týchto členov tvoria zdravotnícki pracovníci, pracovníci iných
profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre činnosť etickej komisie, a z osôb bez odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu. Zároveň je členom
každej etickej komisie aj zástupca menovaný stavovskými organizáciami pôsobiacimi v
zdravotníctve. Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania alebo v oblasti výskumu nesmie v žiadnom prípade presiahnuť nadpolovičnú väčšinu
všetkých členov etickej komisie.197198
Ako je evidentné z jednotlivých úloh etických komisií podľa zriaďovateľa, tieto majú
rôznorodé úlohy na odlišných úsekoch v oblasti zdravotníctva. Máme za to, že aj vzhľadom na
potrebu dôveryhodného rámca pre etickú umelú inteligenciu je na mieste diskusia, či by nebolo
vhodné ustanoviť osobitnú komisiu pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR pre
implementáciu UI do praxe v zdravotníctve. Takáto komisia by tak okrem klinického skúšania
zdravotníckych pomôcok mohla významne dopomôcť prostredníctvom stanovísk alebo inej
poradenskej činnosti pri úspešnej integrácií UI pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5.2.3. Poučenie a informovaný súhlas
Pred samotným poskytnutím zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby pacient vedel
o zdravotníckom úkone a bolo oboznámený s jeho výkonom a rizikami. Práve túto
problematiku reflektuje inštitútu poučenia a informovaného súhlasu.
V zmysle § 6 ods. 1 ZoZS „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o
účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby
navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“ Túto
povinnosť si plní voči osobám, ktorým je zdravotná starostlivosť poskytovaná alebo zákonným

Na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a biomedicínskeho
výskumu vrátane klinického skúšania humánneho lieku a klinického skúšania zdravotníckej pomôcky.
194
Na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorým sa
poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže.
195
Na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri
poskytovaní ambulantnej starostlivosti.
196
Na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri
poskytovaní ústavnej starostlivosti.
197
ZoZS, § 5 ods. 3.
198
Bližšie ku otázkam medicínskej etiky pozri napríklad KUBALA, J. - VOLČKO, V.: Poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v rovine medicínskej etiky. In: Právo a manažment v zdravotníctve, 2013, roč. IV, č. 4.
193
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zástupcom či iným právnym zástupcom v zmysle slovenského právneho poriadku. Poučenie
musí byť poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným
časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej
vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.199 Kováč ku kvalitatívnej stránke
poučenia uvádza: „poučenie pacienta náležitým spôsobom o charaktere jeho ochorenie a o
zamýšľaných zdravotníckych výkonoch je základným predpokladom úspešného terapeutického
vzťahu. Bez poučenia o zdravotnom výkone a jeho charaktere nie je mysliteľne, aby pacient
mohol náležite uplatniť̌ svoje právo súhlasiť̌ so zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho je tiež
nevyhnutné si uvedomiť̌, že náležite poskytovanie poučenia pacientovi je neoddeliteľným
predpokladom postupu lege artis so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.“200 O tomto úkone
je následne vykonaný záznam v elektronickej zdravotnej knižke a osoby majú právo poučenie
odmietnuť. S poučením úzko súvisí inštitútu informovaného súhlasu. „Informovaný súhlas je
preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie
podľa tohto zákona.“201 Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím
zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak ZoZS neustanovuje
inak. Prirodzene, právna úprava upravuje aj situácie, keď informovaný súhlas podlieha
špecifickým pravidlám202 resp. nie je ho potrebné vyžadovať vôbec.203 Zároveň má jednotlivec
právo informovaný súhlas neudeliť resp. ho odvolať.204
Taktiež je potrebné uviesť, že poučenie a informovaný súhlas nie sú totožné inštitúty
ako súhlas pre spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDRP, ktorý okrem iného musí
byť informovaný,205 je iba jedným zo šiestich právnych základov spracúvania osobných údajov.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, špecificky pri vedení zdravotnej dokumentácie,
spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe zákonnej povinnosti prípadne
plnenia zmluvy. To však nijako neovplyvňuje tzv. informačnú povinnosť prevádzkovateľa voči
dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov. Zjednodušene povedané, ak sa osobné údaje

ZoZS, § 6 ods. 2.
KOVÁČ, P.: Poučenie a súhlas pacienta. In: VIA PRACTICA, 2004, č. 3. [online]. [10-11-2020]. Dostupné
na: http://www.solen.sk/index.php? page=pdf_view&pdf_id=1724.
201
ZoZS, § 6 ods. 4.
202
ZoZS, § 6a.
203
ZoZS, § 6 ods. 9.
204
Bliže k inštitútu informovaného súhlasu pozri HUMENÍK, I. – KOVÁČ, P. a kol.: Zákon o zdravotnej
starostlivosti. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2015.
205
Viď článok 4 bod 11 GDPR: „Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu
vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.“
199
200

66

získavajú priamo od dotknutej osoby, prevádzkovateľ (v tomto prípade poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti) je povinný informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov.
Problematika poučenia a informovaného súhlasu podľa nášho názoru naberá na novej
dynamike práve v súvislosti s využitím UI v oblasti zdravotníctva. Ako sme upozornili už vo
všeobecnej časti, pacient by mal poznať riziká diagnostiky alebo zákrokov zo strany UI
v prípadoch, ak je používaná ako zdravotnícka pomôcka. Pacienti by mali disponovať právom
na vysvetlenie procesov vykonaných UI a zdravotnícky pracovník by mal vedieť tieto
informácie poskytnúť v zrozumiteľnej a jednoduchej forme. Ďalej je možné akcentovať, že
pacient by mal mať právo na ľudský zásah pri použití UI pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a zároveň je podľa nášho názoru otvoriť diskusiu aj o práve odmietnuť použitie
UI zo strany pacienta.
V prípade samostatnej UI narážame opätovne na problematiku plnenia si tejto
povinnosti zdravotníckym pracovníkom, ktorým v zmysle súčasných právnych predpisov UI
byť nemôže. V prípade osamostatnenia UI (s potenciálne právnou subjektivitou alebo formou
zodpovednosti) je možné zvýrazniť, že aj v takom prípade by si poučovaniu a informačnú
povinnosť v zmysle ZoZS mal plniť človek – fyzická osoba ešte pred samotným vyšetrením zo
strany UI. V takom prípade by poučovaciu povinnosť o zákroku plnila fyzická osoba a zároveň
by takéto poučenie z psychologického hľadiska reflektovalo dôležitosť ľudského kontaktu pri
ochrane zdravia a života.
VEDELI STE, ŽE...
...konzorcium obstarávateľov zdravotnej starostlivosti vyzýva odvetvie, aby vyvinulo
inteligentné riešenia umelej inteligencie a ďalšie riešenia v oblasti IKT, ktoré umožnia
opatrenia v oblasti životosprávy v peroperatívnom procese. Jeho cieľ sa týka nových
inovatívnych riešení v oblasti elektronických zdravotníckych služieb, ktoré môžu osobne
ovplyvniť pacientov, aby prijali nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ich životosprávy pred
operáciou aj po nej s cieľom optimalizovať výsledky zdravotnej starostlivosti.206

206

Dostupné na: www.karolinska.se/en/live-incite. [online]. [10-11-2020].
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6. ZÁKON O POSKYTOVATEĽOCH ZRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Všeobecne o právnej úprave

6.1.

Predmetom úpravy ZoPZS sú v zmysle ustanovenia § 1„(a) podmienky poskytovania
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej
len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami, (b) podmienky na
výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon
zdravotníckeho povolania, (c) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, (d) vznik, postavenie,
orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“), (e) práva a
povinnosti člena komory, (f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len
„poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka, (g) dozor nad dodržiavaním
povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom“.
V rámci tejto kapitoly sa budeme v nevyhnutnej miere venovať otázkam výkonu
zdravotníckeho povolania, taktiež problematike diferenciácie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti od zdravotníckeho pracovníka, a v neposlednom rade aj podmienkam výkonu
zdravotníckeho povolania v súvislosti s využitím UI v zdravotníctve.
Vo všeobecnosti je možné povedať, že podmienkou poskytovania zdravotnej
starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania.207 Zdravotnícke
povolanie je z dikcie § 3 ZoPZS „súbor pracovných činností pri (a) poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, (b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, (c) ochrane zdravia ľudí, (d)
lekárskej posudkovej činnosti, (e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, (f)
výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej
posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, (g) vykonávaní
prehliadky mŕtveho tela, (h) poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii“. Z takéhoto
vymedzenia je zrejmé, že predmetom nášho výskumu budú otázky:

6.2.

-

kto môže vykonávať súbor pracovných činností v zmysle § 3 ZoPZS?

-

a za akých podmienok?

Regulačné výzvy pre umelú inteligenciu
Ako sme spomenuli vyššie, v kontexte právnej úpravy ZoPZS vyvstávajú predovšetkým

dve aplikačné otázky v súvislosti s UI. Prvou je, či by UI mohla poskytovať zdravotnú
starostlivosť? A v prípade kladnej odpovede, druhou otázkou je, ako sa premietnu podmienky

207

V zmysle § 31 ZoPZS, pozri bližšie 6.2.2. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania.
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kladené na výkon zdravotníckeho povolania na UI. Pri riešení predmetných otázok platí
základný právny rámec uvedený vyššie.

6.2.1. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník
Ako sme spomenuli vyššie, dôležitú úlohu zohráva aj samotné vymedzenie subjektov
ktoré môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť. ZoPZS kategorizuje subjekty ktoré môžu
poskytovať zdravotnú starostlivosť do dvoch skupín, ide o „zdravotníckych pracovníkov“
a o „poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“. Obe kategórie charakterizujú subjekty, ktoré za
podmienok ustanovených zákonom sú oprávnené poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
V zmysle § 4 ZoPZS „poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ je:
(a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe:
1) povolenia v zmysle § 11 ZoPZS alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu208, alebo
2) živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu209 alebo
3) rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta210
(b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zmysle §10 alebo
(c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na
základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na
prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.211
Na druhej strane § 27 ods. 1 vymedzuje zdravotníckeho pracovníka ako „fyzickú osobu
vykonávajúcu zdravotnícke povolanie „a) lekár, b) zubný lekár, c) farmaceut, d) sestra, e)
pôrodná asistentka, f) fyzioterapeut, g) verejný zdravotník, h) zdravotnícky laborant, i) nutričný
terapeut, j) dentálna hygienička, k) rádiologický technik, l) zdravotnícky záchranár, m) zubný
technik, n) technik pre zdravotnícke pomôcky, o) optometrista, p) farmaceutický laborant, q)
masér, r) očný optik, s) ortopedický technik, t) praktická sestra, u) zubný asistent, v) sanitár“.
Následne ods. 2 ustanovuje, že „zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva
povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v

§ 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona 156/2018.
Napríklad 23 a body 9 a 9a prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
210
§ 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.
211
§ 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
208
209
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zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na
regionálnom úrade verejného zdravotníctva ak splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len
„iný zdravotnícky pracovník“).“ Odseky 3 až 4 diskutovaného paragrafu medzi zdravotníkov
zaradujú aj profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú príslušné zdravotnícke povolanie podľa
odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo
vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu212 a študentov213 ktorý
sú „v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je
študentom: doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov, b) študijného programu v študijnom
odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej
dva semestre, alebo c) študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná
starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva
semestre.“
Z vyššie uvedeného vyplýva niekoľko rozdielov medzi týmito subjektmi, z ktorých
najdôležitejšie je, že kým zdravotným pracovníkom môže byť len fyzická osoba,
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže byť ako fyzická, tak aj právnická osoba.
Takýto rozdiel je v skutočnosti rozhodujúci pre posudzovanie ďalších právnych otázok.
Na ilustráciu môžeme uviesť trestnoprávnu zodpovednosť.214 Trestnoprávna zodpovednosť v
podmienkach Slovenskej republiky môže vzniknúť ako fyzickej osobe tak právnickej osobe.
Veľkým rozdielom však bude skutočnosť, že z dikcie § 3 zákona o trestnej zodpovednosti
právnických osôb,215 ktorý explicitne vymedzuje trestné činy, ktorých sa môže dopustiť
právnická osoba vyplýva, že z trestných činov uvedených v prvej hlave osobitnej časti trestného
zákona216 zodpovedným subjektom môže byť len zdravotný pracovník ako fyzická osoba a nie
zdravotnícke zariadenie ako právnická osoba.
Absencia právnej subjektivity na strane UI aj v týchto prípadoch bude znamenať, že je
potrebné zvážiť obzvlášť komplikované scenáre zodpovednosti.
Veríme však, že vo svetle nových technológií akým je aj UI, zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb by mal zohľadniť aj takéto scenáre zodpovednosti. Koniec

§ 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
213
Treba však spomenúť, že zákon za zdravotníckeho pracovníka považuje študenta iba počas krízovej situácie
214
Pozri bližšie všeobecnú časť tejto publikácie.
215
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
216
Trestné činy proti životu a zdraviu, medzi ktoré patria trestné činy ako zabitie, usmrtenie, ublíženie na zdraví
alebo poškodenie zdravia.
212
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koncov aj na týchto prípadoch môžeme vidieť, ako dokážu nové technológie ovplyvňovať naše
tradičné chápanie už zaužívaných právnych konceptov.

6.2.2. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania
Ďalším dôležitým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti sú samotné
podmienky výkonu zdravotníckeho povolania. Uvádzame § 31 ods. 1 ZoPZS: „podmienky na
výkon zdravotníckeho povolania sú: (a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, (b)
zdravotná spôsobilosť,217 (c) odborná spôsobilosť,218 (d) bezúhonnosť,219 (e) registrácia“.220
Za účelom tejto kapitoly sa budeme zaoberať najmä otázkami odbornej spôsobilosti
a problémom registrácie.221

6.2.2.1.

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa ZoPZS je: „odborná
spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných
pracovných činností.“222 Vo všeobecnosti je teda možné povedať, že požiadavku odbornej
spôsobilosti možno splniť preukázaním požadovaného vzdelania, odbornej praxe alebo
úspešným vykonaním potrebných skúšok, ak zákon neustanovuje inak.
K otázke odbornej spôsobilosti vo svetle zariadení na báze umelej inteligencie ako prvé
musíme spomenúť, že pre fyzické osoby platí, že študenti medicíny prechádzajú rozsiahlym
štúdiom, aby sa z nich mohli stať zdravotnícki pracovníci. A aj keď medicína za posledné
desaťročia zaznamenala veľké zmeny, lekárske vzdelávanie je stále do značnej miery založené
na tradičných učebných osnovách.223 Tento fakt prakticky znamená, že veľká časť lekárskeho
výcviku sa zameriava na konzumáciu čo najväčšieho množstva informácií a osvojenie si toho,

ZoPZS, § 32.
ZoPZS, §§ 33 - 35 ak nie je ustanovené inak.
219
ZoPZS, § 38 alebo podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
220
ZoPZS, §§ 64 – 66, ak v odseku 5 alebo v § 63 ods. 10 nie je ustanovené inak. Podmienkou na výkon
zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3 ZoPZS.
221
Keďže už v predošlých kapitolách sme poukázali na problém absencie spôsobilosti na právne úkony v celom
rozsahu, pričom otázky zdravotnej spôsobilosti a bezúhonnosti považujeme za irelevantné v danom prípade.
222
ZoPZS, § 33 ods. 1.
223
Lekárske vzdelávanie je často založené na 6 doménach: starostlivosť o pacienta, lekárske znalosti, medziľudské
a komunikačné schopnosti, praktické vzdelávanie a zdokonaľovanie, profesionalita a systémová prax. Porovnaj
WARTMAN, COMBS: Medical education must move from the information age to the age of artificial intelligence,
2018. [online]. [10-11-2020]. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29095704/.
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ako tieto vedomosti uplatniť v praxi pri starostlivosti o pacienta. Tento proces je stále z veľkej
časti založený na memorovaní.224
Samozrejme si uvedomujeme, že memorovanie množstva informácii je iba malou
súčasťou medicínskej praxe, avšak už aj táto otázka sa zdá byť problematická pri zariadeniach
na báze UI. Aj keď UI nám ponúka revolúciu v lekárskej praxi, stále existuje mnoho
technických výziev ktoré musíme prekonať. A to najmä kvôli tomu, že metódy založené na
strojovom a hlbokom učení sa do veľkej miery spoliehajú na dostupnosť veľkého množstva
vysokokvalitných údajov.225 To znamená, že na vývoj komplexných a najmä efektívnych
systémov na báze UI je potrebné rozsiahle zhromažďovanie a následný rozbor údajov, pričom
zber ako aj následná integrácia dát stále zostáva relatívne pomalá.226
Veríme však, že samotný výcvik227 zariadení na báze umelej inteligencie by mal byť
natoľko špecifický, (pomocou dôkladne a odborne vybratých dát), že samotný výcvik by mohol
naplniť dané podmienky stanovené pre dosiahnutie „odbornej spôsobilosti“ v zmysle daných
ustanovení.

6.2.2.2.

Registrácia

Dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohráva aj oblasť postavenia a
pôsobnosti stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“). Podľa § 49 ods. 1
ZoPZS komory plnia najmä základné úlohy ako: „(a) združovanie zdravotníckych pracovníkov,
ktorí sú jej členmi, (b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom
zdravotníckeho povolania, (c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného,
právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, (d)
sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi
štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho
povolania, (e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu
zdravotníckeho povolania, (f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich
právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona, g) vedie zoznam svojich členov, (h) vedie
register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
224

Tamže.
Pozri bližšie PARANJAPE, K. A kol.: Introducing Artificial Intelligence Training in Medical Education, 2019.
[online].
[10-11-2020].
Dostupné
na:
https://mededu.jmir.org/2019/2/e16048/?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=JMIR_Tre
ndMD_0.
226
YU, K. - BEAM, A. - KOHANE, I.: Artificial intelligence in healthcare, 2018. [online]. [10-11-2020].
Dostupné na: https://www.nature.com/articles/s41551-018-0305-z/.
227
Pre problematiku pozri bližšie, NAMEE, B. a kol.: The problem of bias in training data in regression
problems in medical decision support. Artificial Intelligence in Medicine, 2002, s 51-70.
225
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(i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,( j) rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného
vzdelávania228 (k) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych
štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu229, (l)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory, m) rozhoduje o vydaní,
dočasnom pozastavení a zrušení licencie230 (n) kontroluje dodržiavanie povinností členov
komory231, (o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach232, (p) spolupracuje so samosprávnym
krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť, (q) rozhoduje o
uložení pokuty233, (r) vedie register licencií.“
Z vymedzenia základných úloh komôr je možné konštatovať, že komory združujú
subjekty na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom chránia ich záujmy a potreby.
Na druhej strane komora pôsobí ako organizácia, ktorá kontroluje dodržiavanie povinností234
ich členov a následne aj rozhoduje nie len o možných disciplinárnych opatreniach, ale aj o
vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencií.
Ako sme už spomínali vyššie, registrácia je taktiež podmienkou na výkon
zdravotníckeho povolania, pričom registrácia v zmysle § 62 ZoPZS prislúcha do pôsobnosti
príslušných komôr. Tu považujeme za potrebné spomenúť, že zákon explicitne vymenúva
komory pre špecifické subjekty v danej oblasti výkonu zdravotníckeho povolania. Vo svetle
umelej inteligencie by preto bolo potrebné zvážiť vytvorenie organizácie, ktorá by plnila úlohy
komory pre túto oblasť prípadne navýšenie právomoci etických komisií pôsobiacich na úrovní
zdravotníctva.

ZoPZS, § 42 ods. 9.
Ktorým je § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
230
ZoPZS, §§ 68 až 74.
231
ZoPZS, §§ 52 ods. 2.
232
ZoPZS, §§ 65 až 67.
233
ZoPZS, §§ 82 ods. 2 a 4.
234
ZoPZS , § 52.
228
229

73

7. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH
7.1.

Všeobecne o právnej úprave
Predmetom úpravy ZoLZP sú v zmysle ustanovenia § 1 (a) podmienky na

zaobchádzanie s humánnymi liekmi a veterinárnymi liekmi; (b) podmienky na zaobchádzanie
so zdravotníckymi pomôckami, (c) požiadavky na skúšanie liekov; (d) požiadavky na
uvádzanie liekov na trh; (e) požiadavky na uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo do
prevádzky; (f) požiadavky na zabezpečovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a
zdravotníckych pomôcok; (g) požiadavky na kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a
zdravotníckych pomôcok; (h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku
farmácie; (i) úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku farmácie. V rámci tejto
kapitoly sa budeme v nevyhnutnej miere venovať otázkam zdravotníckych pomôcok
v súvislosti s využitím UI v zdravotníctve.
Vo všeobecnosti, so zdravotníckymi pomôckami môže narábať iba fyzická alebo právnická
osoba s potrebnými odbornými znalosťami.235 Zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami môže fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony,
dôveryhodná, bezúhonná a odborne spôsobilá.236 Fyzická osoba, ktorá nemá odbornú
spôsobilosť, môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, ak si ustanoví
najmenej jednu odborne spôsobilú osobu zodpovednú za vykonávanie odborných činností
povoleného druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, ktorá
spĺňa požiadavky v zmysle predchádzajúcej vety. Druhý oddiel ZoLZP týkajúci sa
povoľovacieho konania sa netýka zdravotníckych pomôcok.
Každá zdravotnícka pomôcka musí pri uvedení na trh spĺňať určité kritéria. Tie
vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o
zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a
nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. Bez

ZoLZP, § 3 ods. 1.
Odbornú spôsobilosť definuje ZoLPS § 4 ods. 1: „Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami sa preukazuje
a) diplomom o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore farmácia,
b) diplomom o ukončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické
pomôcky,
c) diplomom o ukončení vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa v inom študijnom odbore,
d) maturitným vysvedčením o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore farmaceutický
laborant,
e) vysvedčením o skončení štúdia na strednej odbornej škole v inom študijnom odbore,
f) diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu,
g) certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu alebo
h) dokladom o odbornej praxi.“
235
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zachádzania do špecifík konkrétnych požiadaviek je potrebné pri uvádzaní zdravotníckych
pomôcok na trh zohľadniť bezpečnosť a výkon týchto zariadení a taktiež klinické hodnotenie
v súlade s predmetným nariadením. Špecifikám tohto procesu sa úskaliam pri schvaľovaní UI
ako zdravotníckej pomôcky sa budeme venovať v časti 7.2.2. Zároveň je potrebné poznamenať,
že zdravotnícke pomôcky používané in vitro majú špecifickú právnu úpravu.237

7.2.

Regulačné výzvy
V kontexte právnej úpravy zdravotníckych pomôcok vyvstávajú predovšetkým dve

aplikačné otázky v súvislosti s UI. Prvou je, či UI môže vôbec byť považovaná za zdravotnícku
pomôcku. V prípade kladnej odpovede sú druhou otázkou podmienky UI ako zdravotníckej
pomôcky pri uvedení na trh a pri používaní. Pri riešení predmetných otázok platí základný
právny rámec uvedený vyššie a teda je potrebné skúmať požiadavky práva EÚ a slovenského
právneho poriadku.

7.2.1. UI ako zdravotnícka pomôcka
Ako už bolo uvedené vyššie, UI je v podstate software (algoritmus, počítačový
program) zložený z príkazov a zákazov. Tento program zároveň obsahuje vynikajúce
analytické schopnosti, ktorými prispieva k riešeniu situácií. Môže byť teda software
zdravotníckou pomôckou?
Aby sme vedeli odpovedať na vyššie položenú otázku, je nevyhnutné analyzovať
definíciu zdravotníckej pomôcky a jej výklad. Definíciu zdravotníckej pomôcky nájdeme v §
143k ZoLZP , ktorá je v súčasnom znení prebratá z relevantnej smernice EÚ.238 Predmetná
definícia znie: „Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program,
materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na
použitie pre človeka na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely,
na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na
skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na
reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok v ľudskom tele alebo na povrchu ľudského tela sa
nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom,
ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych
pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ; ZoLZP, § 110.
238
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považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na
použitie spolu so zdravotníckou pomôckou.“ Už priamo definícia zdravotníckej pomôcky
naznačuje, že ňou môže byť počítačový program. Prakticky však tomu nie je vždy. V akých
situáciách môže byť UI teda zdravotníckou pomôckou? Na túto otázku nám čiastočne odpovedá
aj usmernenie Európskej komisie ku možnosti softwaru ako samostatnej zdravotníckej
pomôcky tzv. MEDDEV 2.1/6 z júla 2016.239
Na to, aby mohol byť software klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka musí spĺňať
v zmysle vyššie uvedenej definície 4 parametre:
1) Povaha/kvalita pomôcky;
2) Účel pomôcky;
3) Využitie pre ľudské bytosti; a
4) Hlavný účinok v ľudskom tele alebo na povrchu ľudského tela sa nezískal
farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom.
Ad 1) V prvom rade musí zdravotnícka pomôcka predstavovať „nástroj, prístroj,
zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok.“ Definíciu softwaru
(počítačového programu) ZoLZP neobsahuje, ale v zmysly usmernenia MEDDEV 2.1/6 je pod
týmto pojmom nutné rozumieť súbor pokynov, ktoré spracúvajú vstupné údaje a vytvárajú
výstupné údaje.240 Za vstup sa môžu považovať všetky údaje poskytnuté softvéru na získanie
výstupných údajov ako napríklad údaje zadané človekom, údaje získané z reči alebo digitálne
dokumenty.241 Akékoľvek údaje vytvorené softwarom sa považujú za výstupné. Usmernenie
ako príklady uvádza údaje na displeji prístroja, tlačové zostavy, zvukové nahrávky alebo
digitálne dokumenty.242 Samotné usmernenie delí počítačové programy na také, ktoré sú (i)
súčasťou zdravotníckej pomôcky, (ii) príslušenstvo, (iii) samostatný software a (iv) počítačový
program, ktorý nie je zdravotníckou pomôckou.243 Máme za to, že UI môže byť súčasťou
zdravotníckej pomôcky alebo v prípade autonómneho ovládania aj samostatný software, ktorý
má odlišné funkcie od bežnej archivácie alebo ukladania údajov.244 V tomto smer je zaujímavé
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Tracing in the Context of the EU Legal Framework for Medical Devices. KU Leuven Centre for IT & IP Law.
24 April 2020. EUROPEAN COMMISSION: GUIDELINES ON THE QUALIFICATION AND
CLASSIFICATION OF STAND ALONE SOFTWARE USED IN HEALTHCARE WITHIN THE REGULATORY
FRAMEWORK OF MEDICAL DEVICES. MEDDEV 2.1/6, s. 11.
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rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci SNITEM,245 v ktorom bolo konštatované, že „pre
kvalifikovanie ako zdravotnícka pomôcka nie je teda podstatné, či softvér pôsobí priamo alebo
nepriamo na ľudskom tele, ale rozhodujúce je to, aby jeho účel bol výslovne jedným z účelov
uvedených v bode 24 tohto rozsudku a [...] „z toho vyplýva, že softvér, ktorého aspoň jedna
funkcia umožňuje využitie údajov pacienta na účely najmä zistenia kontraindikácií, interakcií
medzi liekmi a nadmerného dávkovania, predstavuje, pokiaľ ide o túto funkciu, zdravotnícku
pomôcku v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 93/42, a to aj napriek tomu, že tento softvér
nepôsobí priamo v tele človeka alebo na jeho povrchu.“246247
Prakticky, pri využití UI software získava množstvo údajov z vonkajšieho sveta (zo
zdravotných záznamov, od ošetrujúceho lekára alebo diagnostikou človeka), ktoré následne
pretavuje do výsledkov. Týmto výsledkom môže byť diagnostická zostava obsahujúca analýzu
získaných údajov alebo aj predpoveď vývoja budúcich chorôb u jednotlivca. Vzhľadom na
vyššie uvedené máme za to, že požiadavka povahy pomôcky ako počítačového programu je
splnená.
Ad 2) Druhým kritériom na klasifikáciu softwaru ako zdravotníckej pomôcky je jej
účel a prakticky či ide o „diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely,
na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na
skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na
reguláciu počatia.“ Účel pomôcky musí byť medicínsky (zdravotnícky alebo liečebný)
a s takýmto účelom ju vyrobil výrobca s ohľadom na balenie, pokyny k používaniu alebo
marketing produktu. Ide o jeden zo základných znakov zdravotníckej pomôcky, pričom v tomto
smere totožne judikoval aj Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v prípade Brain Products
GmbH.248 V tomto rozhodnutí SDEÚ uviedol, že „Preto v prípadoch, keď výrobca svoj výrobok
nezhotovil na to, aby sa používal na liečebné účely, nemožno požadovať, aby bol certifikovaný
ako zdravotnícka pomôcka. [...]. Medzi tieto prípady patrí najmä množstvo športových
výrobkov, ktoré umožňujú merať, a to mimo akéhokoľvek lekárskeho použitia, fungovanie
niektorých ľudských orgánov. Ak by sa takéto výrobky mali považovať za zdravotnícke

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, vec. č. C‑329/16, Syndicat national de l’industrie des technologies
médicales (Snitem), Philips France proti Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
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s. 615–624.
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pomôcky, podliehali by certifikačným postupom bez toho, aby bola takáto požiadavka
odôvodnená.“249 Používanie softwaru na administráciu údajov pacientov nepostačuje na
naplnenie predmetného atribútu.250 Ako príklady programu určeného na dané účely MEDDEV
2.1/6 uvádza software na podporu rozhodovania,251 pričom práve takéto využitie je kľúčovým
atribútom pri aplikácií UI v zdravotníctve. Niet pochýb, že využitie UI slúži a bude slúžiť na
vyššie uvedené účely pri aplikácií v zdravotníctve. Je na mieste dodať, že pravdepodobne nie
všetky funkcionality softwaru / UI budú spĺňať diskutovanú požiadavku a prakticky sa môže
stať, že UI bude možné subsumovať iba čiastočne pod pojem zdravotnícka pomôcka.
Ad 3) Treťou požiadavkou je, že software musí mať využitie pre ľudské bytosti. Ani
legislatíva a ani MEDDEV 2.1/6 neobsahujú definíciu „využiteľnosti“ a je možné iba
pragmaticky použiť argumenty a contrario, keďže usmernenie upravuje charakteristiku
činností, ktoré nemajú priamu využiteľnosť pre človeka, konkrétne operácie umožňujúce
agregovať údaje o populácii, poskytnúť všeobecné diagnostické alebo liečebné postupy,
vedeckú literatúru, lekárske atlasy, modely a šablóny, ako aj softvér pre epidemiologické štúdie
alebo registre.252 V zásade možno konštatovať, že zdravotnícka pomôcka by nemala mať
všeobecný charakter, ale jej využitie musí smerovať na konkrétneho pacienta (jednotlivca)
s konkrétnym účelom uvedeným v bode 2.
Podľa nášho názoru pri aplikácií UI pri konkrétnom zdravotníckom úkone na
špecifického pacienta možno takúto pomôcku jednoznačne klasifikovať ako „využiteľnú“ pre
človeka. Ak by UI tvorila časť alebo samostatnú zdravotnícku pomôcku, máme za to, že práve
vyššie uvedenou aplikáciou je možné túto požiadavku naplniť.
Ad 4) Poslednou požiadavkou na klasifikáciu softwaru ako zdravotníckej pomôcky je,
aby sa hlavný účinok v ľudskom tele alebo na povrchu ľudského tela nezískal
farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom a išlo teda
o priamy dôsledok činnosti softwaru. Pri splnení vyššie uvedených kritérií je viac ako
pravdepodobné, že diagnostika alebo predikovanie ochorení u konkrétneho pacienta napĺňa aj
túto požiadavku.
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Využitie UI ako zdravotníckej pomôcky nepriamo podporuje aj nová legislatíva na
úrovni EÚ a to konkrétne už spomínané nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES,
nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady
90/385/EHS a 93/42/EHS (Nariadenie o ZS), ktorého niektoré ustanovenia sú účinné od mája
2020. V zmysle tohto nariadenia je zdravotnícka pomôcka definovaná ako „akýkoľvek nástroj,
prístroj, zariadenie, softvér, implantát, reagencia, materiál alebo iný predmet, ktorý je
výrobcom určený sám alebo v kombinácii – na používanie u ľudí, a to na jeden alebo viacero z
týchto špecifických medicínskych účelov:
-

diagnóza, prevencia, monitorovanie, predikcia, prognóza, liečba alebo zmiernenie ochorenia,

-

diagnóza, monitorovanie, liečba, zmiernenie zranenia alebo zdravotného postihnutia alebo ich
kompenzácia,

-

vyšetrovanie, nahradenie alebo úprava anatómie tela alebo fyziologického alebo patologického
procesu alebo stavu,

-

poskytovanie informácií prostredníctvom in vitro vyšetrovania vzoriek získaných z ľudského
tela vrátane orgánov, krvi a tkaniva od darcov,
a ktorého hlavný určený účinok sa nedosahuje farmakologickými, imunologickými ani
metabolickými prostriedkami pôsobiacimi v ľudskom tele alebo na ňom, pričom však tieto
prostriedky môžu jeho funkcii pomáhať.
Za zdravotnícke pomôcky sa považujú aj nasledujúce výrobky:

-

pomôcky slúžiace na účely kontroly alebo regulácie počatia;

-

výrobky špecificky určené na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu pomôcok uvedených v
článku 1 ods. 4 a uvedených v prvom odseku tohto bodu.“253
Už z vyššie uvedenej definície je zrejmé, že zákonodarca rátal s použitím UI ako zdravotníckej
pomôcky a prispôsobuje tomu aj právny rámec.
Osobitnou otázkou sú zdravotnícke pomôcky, ktoré analyzujú biologické vzorky
odobraté z ľudské tela v umelom prostredí (in vitro).254 Aj v tomto prípade možno konštatovať,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach,
zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady
90/385/EHS a 93/42/EHS, článok 2 ods. 1.
254
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a) činidlom, reagenčným výrobkom, kalibračným materiálom, kontrolným materiálom alebo ich súpravou,
nástrojom, prístrojom alebo systémom použitým samostatne alebo v kombinácii, určená výrobcom na hodnotenie
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informácie
1. týkajúcej sa fyziologického alebo patologického stavu,
2. týkajúcej sa vrodenej chyby,
3. umožňujúcej určiť bezpečnosť a znášanlivosť s možným príjemcom,
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že UI môže byť klasifikovaná ako takáto zdravotnícka pomôcka, pričom väčšina kritérií je
totožná s požiadavkami ZoLZP a relevantnej legislatívy EÚ.255

7.2.2. Požiadavky na uvedenie na trh a do praxe
ZoLZP explicitne odkazuje na revidovaný prácny rámec zdravotníckych pomôcok na
úrovní EÚ (viď úvodná časť tejto kapitoly) a následne určuje slovenské špecifiká tohto procesu.
Nie je vhodné, aby sme v tejto časti rozoberali všetky povinnosti pri uvedení zdravotníckych
pomôcok do praxe. Zameriame sa iba na tie, ktorých splnenie môže súvisieť resp. spôsobovať
aplikačné problémy v súvislosti s UI ako zdravotníckou pomôckou. Výrobca má v zmysle §
110b ZoLZP povinnosť uviesť viaceré informácie o zdravotníckej pomôcke a zároveň priložiť
technickú dokumentáciu a návody na používanie. Súčasťou týchto informácií by mali byť aj
„reziduálne riziká, ktoré sa musia oznámiť používateľovi alebo inej osobe, sa uvádzajú v
informáciách, ktoré poskytuje výrobca, ako obmedzenia, kontraindikácie, preventívne
opatrenia alebo upozornenia.“256 Máme za to, že v zmysle danej požiadavky v prípade UI ako
zdravotníckej pomôcky by mali byť uvedené aj informácie o rizikách používania UI na
zdravotnícke účely a zároveň by technická dokumentácia mala obsahovať aj všeobecný popis
automatizovaného individuálneho rozhodovania, ktoré by vedel pretlmočiť pacientovi do
ľudskej reči ošetrujúci lekár. Takýmto spôsobom sa dosiahne transparentnosť daného
procesu.257
Ďalšou dôležitou podmienkou pre uvedenie na trh je klinické hodnotenie zdravotníckej
pomôcky. Klinické hodnotenie je definované ako „systematický a plánovaný proces neustáleho
získavania, zhromažďovania, analýzy a posudzovania klinických údajov týkajúcich sa pomôcky
s cieľom overiť bezpečnosť a výkon pomôcky, vrátane klinických prínosov, pri jej používaní na

4. umožňujúcej kontrolovať terapeutické opatrenia,
5. umožňujúcej samodiagnostiku neodborníkom v domácom prostredí, alebo
6. umožňujúcej hodnotenie funkčnosti diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro,
b) nádobou na vzorky bez ohľadu na to, či je vákuového typu alebo nie, špecificky určenou výrobcom na priamy
odber vzorky pochádzajúcej z ľudského tela a na jej uchovávanie pre diagnostickú skúšku in vitro,
c) výrobkom určeným na všeobecné použitie v laboratóriu, ak bol vzhľadom na svoje charakteristické vlastnosti
špecificky určený výrobcom na diagnostické skúšky in vitro,
d) príslušenstvom diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie
spolu s diagnostickou zdravotníckou pomôckou in vitro v súlade s jej účelom určenia, okrem invazívnych
zdravotníckych pomôcok určených na odber vzoriek a zdravotníckych pomôcok prichádzajúcich do priameho styku
s ľudským telom, určených na získanie vzorky z ľudského tela.“
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účel určený výrobcom.“258 V praxi by to teda znamenalo posúdenie využiteľnosti a rizík UI
v klinickom prostredí. Podobnú funkciu plní aj tzv. klinické skúšanie, v rámci ktorého sa
posudzuje vplyv a využiteľnosť zdravotníckej pomôcky na jednotlivcoch. V tomto procese je
podľa slovenského právneho poriadku zahrnutá aj etická komisia, ktorá vypracováva
stanovisko k žiadosti o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky. Podľa nášho
názoru by bolo vhodné, aby etická komisia užšie participovala pri klinickom skúšaní
a zohľadňovala aj kritéria vymedzené v Etickom usmernení pre dôveryhodnú umelú
inteligenciu, ktoré stručne charakterizujeme v druhej kapitole predkladanej publikácie.
Je nevyhnutné zdôrazniť, že samotné nariadenie predpokladá pomerne striktné
požiadavky na bezpečnosť zariadení. Máme za to, že túto požiadavku je potrebné vnímať v čo
najširšom rozsahu a je preto potrebné zohľadniť požiadavky bezpečnosti na software v podobe
ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, nakoľko práve informácie v podobe
rôznych typov údajov sú morom využitia UI v oblasti zdravotníctva.
Taktiež je potrebné uviesť, že pri využívaní UI ako zdravotnej pomôcky bude
nevyhnutne spracúvať údaje o zdravotnom stave pacienta. Súčasná zákonná úprava túto
problematiku v ZoLZP absolútne nereflektuje. Považujem preto za vhodné, aby daný právny
predpis obsahoval minimálne všeobecnú klauzulu, ktorá by odkazovala na všeobecný právny
predpis regulujúci ochranu osobných údajov. Súčasné znenie v § 7 ZOLZP259 je z hľadiska
postavenia v právnom predpise v nevhodnej časti, nakoľko evokuje aplikáciu iba na
rozhodovanie o vydaní povolenia. Pravidlá na ochranu osobných údajov by sa však mali
aplikovať v celistvosti na všetky zdravotnícke pomôcky vrátane medicínskych pomôcok a
aplikácií.
Ideálne by zároveň bolo, aby pre prípady používania aplikácií ako zdravotníckeho
zariadenia bolo vydané podrobné usmernenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
a daných špecifík v spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu na ochranu osobných
údajov SR. Špecifické podmienky uvedenia trh platia pre zdravotnícke pomôcky in vitro.260

Nariadenie o ZS, článok 2 ods. 44.
ZoLZP, § 7: „Rozhodovanie o vydaní povolenia
(10) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných
údajov (Odkaz na zákon č. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).“
260
ZoLZP, § 110 a § 112.
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8. ZÁVER
Umelá inteligencia predstavuje zásadnú regulačnú výzvu, ktorú sa snaží riešiť nielen
Európska únia, ale prakticky všetky krajiny sveta. Svoj význam predmetná technológia
nachádza vo viacerých oblastiach a v zdravotníctve nevynímajúc. UI môže výrazne pomôcť pri
diagnostike, výrobe liekov alebo predpovedaní ohnísk chorôb. Základom pre jej testovanie,
používanie a prácu sú údaje.
Ako je vymedzené v prvej kapitole, umelá inteligencia nie sú iba roboty, ale v podstate
akákoľvek technológia na báze napodobňovania ľudských činností, predovšetkým
kognitívnych. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s pojmami strojové a hlboké učenie, ktoré tvoria
kostru inteligentných systémov na báze UI. Strojové učenie znamená, že UI sa dokáže „učiť“
zo svojej skúsenosti a vyvíjať svoje schopnosti. Hlboké učenie je typom strojového učenia
a jeho cieľom je čo najviac sa priblížiť fungovaniu neurálnych sietí v ľudskom mozgu.
Druhá kapitola sa venuje všeobecne usmerneniam na úrovní EÚ, ktoré predstavujú
štartovací bod pri diskusií o regulácií UI a sumáru právnej úpravy zdravotníctva v Slovenskej
republike. Z viacerých odporúčacích dokumentov prijatých na pôde EÚ možno vyzdvihnúť
najnovší vývoj v podobe tzv. Bielej knihy o umelej inteligencií, ktorá si za cieľ kladie kreovať
ekosystém excelentnosti a ekosystém dôvery. Kým prvý cieľ predstavuje dôležitosť z hľadiska
objemu investícií do vývoja UI, druhý reflektuje základné regulačné potreby. Zvýrazňuje
relevanciu otázok právnej úpravy ochrany osobných údajov v podobe GDPR a zároveň
zameriava pozornosť aj na právny rámec v podobe zodpovednosti za vady alebo kybernetickej
bezpečnosti. V dokumentoch vydaných EÚ je zdôraznený potenciálny prínos UI v oblasti
zdravotníctva. Zároveň je pozornosť zameraná aj na tvorbu dátového ekosystému údajov
o zdravotnom stave, ktorý môže výraze urýchliť technologický vývoj a zlepšiť poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ.
Regulácia je jedným z nevyhnutných prostriedkov na budovanie dôvery spoločnosti v
náš právny systém, pričom stabilita a predvídateľnosť sú

nevyhnutnosťou pri otázkach

regulácie umelej inteligencie. Systémy umelej inteligencie však svojou jedinečnosťou
jednoducho ďaleko presahujú schopnosti akéhokoľvek tradičného regulačného systému udržať
krok s týmito zariadeniami.
Jedinečnosť systémov UI môžeme vidieť pri otázkach ako sú právna subjektivita, alebo právna
zodpovednosť. Právna subjektivita je základom každého právneho systému. A aj keď sa môže
zdať, že väčšina právnych systémov by systémom na báze umelej inteligencie mohla udeliť
formu právnej subjektivity, nemôžeme zabúdať, že neexistujú žiadne technologické,
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ontologické ani právne dôvody, na základe ktorých by sme mali považovať tieto stroje za
rovnocenné s ľudskými bytosťami.
Pri otázkach zodpovednosti vo svetle systémov umelej inteligencie, je zrejmé že tieto
zariadenia vytvárajú značné problémy pri tradičných konceptoch právnej zodpovednosti.
Keďže pri zariadeniach na báze umelej inteligencie vzniká takzvaná „medzera v
zodpovednosti“, z čoho vyplýva, že bude potrebné zvážiť komplexnejšie scenáre
zodpovednosti.
Štvrtá kapitola sa podrobne venuje analýze testovania a používania UI z hľadiska
právneho rámca na ochranu osobných údajov – GDPR. V úvode je vymedzená pôsobnosť,
základné pojmy a základné zásady spracúvania osobných údajov. Pri spracúvaní osobných
údajov UI v oblasti zdravotníctva sa jednoznačne bude aplikovať právny rámec v podobe
GDPR, nakoľko v ňom budú spracúvané osobné údaje o zdravotnom stave potrebné na
diagnostiku alebo iný zdravotnícky úkon. Zároveň akcentujeme použitie vhodnej výnimky
podľa článku 9 ods. 2 GDPR, pričom daná požiadavka predstavuje povinnosť pre
prevádzkovateľa osobných údajov z hľadiska spracúvania citlivých osobných údajov a teda aj
o údajoch o zdravotnom stave.
Ďalej sú v danej kapitole analyzované podmienky pre vývoj UI pri využití špecifického režimu
výskumných účelov podľa článku 89 GDPR. Podľa nášho názoru nič nebráni tomu, aby sme za
vhodných podmienok do aplikácie diskutovaného režimu dostali aj trénovanie a výskum UI.
Zároveň poukazujeme na potenciálne problémy pri využívaní UI nielen v oblasti zdravotníctva.
Tieto predstavujú výber vhodného právneho základu podľa článku 6 ods. 1 GDPR na zaručenie
zákonnosti spracúvania osobných údajov a otázky transparentnosti a predsudkov pri
rozhodovaní UI. Diskusiu uzatvárame konštatovaním, že jedinou možnosťou ako takémuto
rozhodovaniu predísť je hĺbková analýza dát, s ktorými bude UI pracovať aby sa eliminovala
možnosť diskriminačných rozhodnutí.
Článok 22 GDPR, ktorý reguluje automatizované individuálne rozhodovanie nevnímame ako
prekážku pri aplikácií UI v oblasti zdravotníctva, nakoľko je podľa nášho názoru koncipovaný
ako právo dotknutej osoby (namietať a nebyť predmetom AIR) a zároveň diskutované
ustanovenia obsahujú viacero výnimiek využiteľných v praxi.
Osobitná časť publikácie začína piatou kapitolou, ktorá sa venuje zákonu o zdravotnej
starostlivosti. Základným problémom pri využití UI v zdravotníctve môže byť definícia
poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle ZoZS a v tomto kontexte sme sa zamerali aj na
úlohy etiky pri riešení etických otázok a problematiku poučenia a informovaného súhlasu.
Napriek tomu, že vyžadovanie splnenia statusu zdravotníckeho pracovníka ako fyzickej osoby
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vidíme ako potenciálnu prekážku pri využití autonómne fungujúcej UI, priestor vidíme skôr vo
využití UI ako zdravotníckej pomôcky, nakoľko technologický vývoj ešte nie je na úrovní
singularity. Zároveň máme za to, že aj vzhľadom na potrebu dôveryhodného rámca pre etickú
umelú inteligenciu je na mieste diskusia, či by nebolo vhodné ustanoviť osobitnú komisiu pod
gesciou Ministerstva zdravotníctva SR pre implementáciu UI do praxe v zdravotníctve.
V kontexte poučenia a informované súhlasu uvádzame, že pacienti by mali disponovať právom
na vysvetlenie procesov vykonaných UI a zdravotnícky pracovník by mal vedieť tieto
informácie poskytnúť v zrozumiteľnej a jednoduchej forme. Ďalej je možné zvýrazniť, že
pacient by mal mať právo na ľudský zásah pri použití UI pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a zároveň je podľa nášho názoru otvoriť diskusiu aj o práve odmietnuť použitie
UI zo strany pacienta.
V rámci šiestej kapitoly sme sa venovali otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
problematike diferenciácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotníckeho
pracovníka a v neposlednom rade aj podmienkam výkonu zdravotníckeho povolania
v súvislosti s využitím UI v zdravotníctve.
Pri problematike subjektov z právnej úpravy vyplýva niekoľko zrejmých rozdielov, z ktorých
najdôležitejšie je, že kým „zdravotným pracovníkom“ môže byť len fyzická osoba,
„poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ môže byť ako fyzická, tak aj právnická osoba.
Takýto rozdiel aj keď sa môže zdať byť malý, je v skutočnosti rozhodujúci pre posudzovanie
ďalších právnych otázok. Nemenej dôležitým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti
sú samotné podmienky výkonu zdravotníckeho povolania. Aj keď UI nám ponúka revolúciu v
lekárskej praxi, stále existuje mnoho technických výziev ktoré musíme prekonať. Problémom
ostáva, že metódy založené na strojovom a hlbokom učení sa do veľkej miery spoliehajú na
dostupnosť veľkého množstva vysokokvalitných údajov. Čo prakticky znamená, že na vývoj
komplexných a najmä efektívnych systémov na báze UI je potrebné rozsiahle zhromažďovanie
a následný rozbor údajov. Zber ako aj integrácia týchto dát stále zostáva relatívne pomalá.
V neposlednom rade, dôležitú rolu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zohrávajú aj
stavovské organizácie. Zo základných úloh komôr je možné konštatovať, že komory jednak
združujú subjekty na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby chránili ich záujmy a
potreby, ale takisto komory pôsobia ako organizácia ktorá kontroluje dodržiavanie povinností
ich členov. Preto vo svetle využívania umelej inteligencie v zdravotníctve by bolo potrebné
zvážiť vytvorenie organizácie ktorá by plnila tieto úlohy pre tieto zariadenia prípadne
posilnenie úloh etických komisií v oblasti zdravotníctva.
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Publikáciu uzatvára siedma kapitola, ktorá sa zaoberá právnou úpravou zdravotníckych
pomôcok. Prichádzame k záveru, že UI v zmysle relevantnej právnej úpravy môže byť
zdravotníckou pomôckou ako samostatný software alebo jej súčasť. Zároveň uvádzame, že pri
uvádzaní takýchto pomôcok na trh je možné zohľadniť aj špecifiká UI.
Záverom je teda možné dodať, že právny rámec zdravotníctva v Slovenskej republike
je na implementáciu UI v danej oblasti pripravený iba čiastočne a naše otvorené otázky
a návrhy považujeme za vhodný predmet diskusie pri potenciálnej implementácií nových
pravidiel do nášho právneho poriadku.
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EXECUTIVE SUMMARY
Artificial intelligence is a major regulatory challenge that is being addressed not only by the
European Union but by all countries in the world. The technology in question finds its
importance in several areas including healthcare. AI can greatly help in the diagnosis,
production of drugs, or prediction of disease outbreaks. The basis for its testing, use, and work
is data.
As defined in the first chapter, artificial intelligence is not just robots, but any technology based
on imitating human activities, especially cognitive ones. Most often we can encounter the
concepts of a machine and deep learning, which form the framework of intelligent systems
based on AI. Machine learning means that AI can "learn" from its experience and develop its
skills. Deep learning is a type of machine learning and its goal is to get as close as possible to
the functioning of neural networks in the human brain.
The second chapter deals with the general guidelines at the EU level, which represent a starting
point in the discussions on AI regulation. From several recommendation documents adopted on
the EU level, the latest developments in the form of the so-called A White Paper on Artificial
Intelligence shall be emphasized. This document aims to create an ecosystem of excellence and
an ecosystem of trust. While the first objective is important in terms of the volume of investment
in AI development, the second reflects the basic regulatory needs. It highlights the relevance of
issues of personal data protection legislation in the form of GDPR, while also focusing on the
legal framework in the form of liability for defects or cybersecurity. Documents issued by the
EU highlight the potential benefits of AI in the field of health. At the same time, attention is
focused on the creation of a health data ecosystem, which can accelerate technological
development and improve the provision of health care in the EU Member States.
Regulation is one of the essential means of building society's confidence in our legal system,
and stability and predictability when it comes to regulating artificial intelligence. However,
artificial intelligence systems, by their uniqueness, simply go far beyond the ability of any
traditional regulatory system to keep up with these devices.
The uniqueness of AI systems can be seen in issues such as legal personality or legal liability.
Legal personality forms the basis of any legal system. And while it may seem that most legal
systems could give an artificial intelligence system a form of legal subjectivity, we must not
forget that there are no technological, ontological, or legal reasons for considering these
machines to be equivalent to human beings.
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On the issue of liability in the light of artificial intelligence systems, these devices create
significant problems with traditional concepts of liability. Artificial intelligence-based devices
create a so-called "liability gap", meaning that more complex liability scenarios will need to be
considered.
The fourth chapter deals in detail with the analysis of testing and use of AI in terms of the legal
framework for personal data protection - GDPR. The introduction defines the scope, basic
concepts, and basic principles of personal data processing. When processing AI's personal data
in the field of healthcare, the legal framework in the form of GDPR will clearly be applied, as
it will process personal data on the state of health necessary for the diagnosis or other medical
procedure. At the same time, we emphasize the use of an appropriate exemption under Article
9 para. 2 GDPR, while the given requirement represents an obligation for the personal data
controller from the point of view of the processing of sensitive personal data and thus also on
health data.
Furthermore, the chapter analyses the conditions for the development of AI using a specific
regime of research purposes under Article 89 of the GDPR. In our opinion, there is nothing to
prevent us from moving AI training and research into the application of the discussed regime
under suitable conditions.
At the same time, we point out potential problems in the use of AI not only in the field of
healthcare. These represent the choice of the appropriate legal basis under Article 6 (1) GDPR
to guarantee the lawfulness of the processing of personal data and the issue of transparency and
prejudice in AI decision-making. We conclude the discussion by stating that the only way to
prevent such a decision is an in-depth analysis of the data that the AI will work with to eliminate
the possibility of discriminatory decisions.
We do not see Article 22 of the GDPR, which regulates automated individual decision-making,
as an obstacle to healthcare applications, as it is, in our view, conceived as the right of the data
subject (to object and not to be subject to AID). Several exceptions for AID may be seized as
foreseen by the pertinent article.
The special part of the publication begins with the fifth chapter, which deals with the Health
Care Act. The basic problem in the use of AI in healthcare can be the definition of health care
providers in terms of the act and in this context, we also focused on the role of ethics in
addressing ethical issues and the issue of instruction and informed consent. Although we see
the requirement to meet the status of a healthcare worker as a natural person as a potential
obstacle to the use of autonomously functioning AI, we see legislative space for manoeuvring
in the use of AI as a medical device, as technological development is not yet at the level of
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singularity. At the same time, we believe that due to the need for a credible framework for
ethical artificial intelligence, it is appropriate to discuss benefits of establishing a special ethical
commission under the auspices of the Ministry of Health. In the context of instruction and
informed consent, we state that patients should have the right to explanation of the processes
performed by the AI and the healthcare professional should be able to provide this information
in a comprehensible and simple form. Furthermore, it can be emphasized that the patient should
have the right to human intervention in the use of AI in the provision of healthcare. We would
also welcome to open a discussion on the right to refuse the use of AI by the patient.
In the sixth chapter, we dealt with issues of health care providers, the issue of differentiation of
health care providers from health care workers, and last but not least, the conditions of health
care in connection with the use of AI.
Considering entities, the Act on health-care providers reveals several obvious differences, the
most important of which is that while a "health worker" can only be a natural person, a "health
care provider" can be both a natural and a legal person. Such a difference, although it may seem
small, is decisive for the assessment of other legal issues. Another important aspect of the
provision of health care are the very conditions of the exercise of the medical profession.
Although AI offers us a revolution in medical practice, there are still many technical challenges
that we need to overcome. The problem remains that methods based on machine and deep
learning rely heavily on the availability of large amounts of high-quality data. This means that
the development of complex and especially efficient AI-based systems requires extensive data
collection and subsequent analysis, while the collection and integration of this data remain
relatively slow.
Last but not least, professional organizations also play an important role in the provision of
health care. From the basic tasks of the chambers, it can be stated that the chambers bring
together entities in the field of health care providers to protect their interests and needs, but the
chambers also act as an organization that controls compliance with the obligations of their
members. Therefore, considering the use of artificial intelligence in healthcare, it would be
necessary to consider the creation of an organization that would perform these tasks for these
devices.
The publication concludes with a seventh chapter, which deals with the legal regulation of
medical devices. We conclude that AI in the sense of the relevant legislation can be a medical
device as stand-alone software or forming a part of the software. At the same time, we state that
the specifics of AI can also be taken into account when placing such devices on the market.
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In conclusion, it can be added that the legal framework of health care in the Slovak Republic is
only partially prepared for the implementation of AI in the field and we consider our open
questions and proposals as a suitable subject for discussion in the potential implementation of
new rules into our legal order.
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