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PREDHOVOR

Milí čitatelia, do rúk sa vám dostáva monografia s názvom „Právne a tech-
nické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“, ktorú sme 
pripravili v autorskom kolektíve v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-20-0346 
„Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel“.

Monografia sa začína exkurzom do technických aspektov kybernetickej bez-
pečnosti automatizovaných vozidiel. Prvá kapitola objasňuje úrovne automati-
zovanej jazdy a zameriava sa na aspekty prepojenej dopravy, ako aj senzorické 
a technické vybavenie automatizovaných vozidiel, ako sú napríklad kamery, ste-
reo kamery, radary, LiDARy, ultrazvukové senzory a GNSS senzory. Objasňuje 
rozdiel medzi bezpečnosťou (safety) a bezpečnosťou (security). Ďalej sa mo-
nografia venuje objasneniu problematiky kybernetickej bezpečnosti v kontexte  
automatizovaných vozidiel, kde sa zameriava na jednotlivé kategórie útokov 
a hrozieb, základné štandardy kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vo-
zidiel a uvádza príklady útokov na automatizované vozidlá. 

V druhej kapitole sa monografia venuje vybraným právnym otázkam kyber-
netickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel. Objasňuje pojmy 
„automatizované vozidlá“ a „plne automatizované vozidlá“ z pohľadu práva 
EÚ. Následne upriamuje pozornosť na možné regulačné nástroje kybernetickej 
bezpečnosti automatizovaných vozidiel a princípy právnej úpravy kybernetickej 
bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel. Monografia analyzuje zák-
ladné legislatívne akty, ktoré sa týkajú problematiky kybernetickej bezpečnosti 
automatizovaných vozidiel, najmä predpis OSN č. 155, smernicu NIS, akt o ky-
bernetickej bezpečnosti, smernicu NIS 2 a zákon o kybernetickej bezpečnosti.

V tretej kapitole sú reflektované súčasne a budúce trestnoprávne aspekty pre-
vádzky automatizovaných vozidiel. V úvodnej podkapitole sa monografia zame-
riava na automatizované vozidlá z pohľadu trestného práva hmotného. Konkrét-
ne sa venuje trestnej zodpovednosti a otázkam, či by automatizované vozidlo 
mohlo byť objektom ochrany trestného práva, nástrojom alebo predmetom na 
páchanie trestnej činnosti či možným páchateľom trestnej činnosti. V ďalšej časti 
sa zameriava na automatizované vozidlá z pohľadu trestného práva procesného. 
Venuje sa zaisteniu automatizovaného vozidla a počítačových údajov, súčinnos-
ti štátnych orgánov, právnických a fyzických osôb, obhliadke, vydaniu a odňa-
tiu veci, prehliadkam, odpočúvaniu a záznamom telekomunikačnej prevádzky, 
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cezhraničnému získavaniu údajov a pod. V tejto kapitole sú prezentované aj 
čiastkové závery v podobe diskusie a odporúčaní pre právnu prax. 

Veríme, že predkladaná publikácia si nájde svojich čitateľov.

Jozef Andraško
Za autorský kolektív
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

akt o kybernetickej 
bezpečnosti

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA 
(Agentúre Európskej únie pre kybernetickú  
bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti 
informačných a komunikačných technológií a o zrušení 
nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej 
bezpečnosti)

CSIRT vládna jednotka pre riešenie počitačových incidentov 
(Computer Security Incident Response Team)

ENISA Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

GNSS senzory satelitné navigačné a pozičné senzory

NACE Rev. 2 Štatistická klasifikácia ekonomických činností  
SK NACE Rev. 2

nariadenie o všeobecnej 
bezpečnosti

nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)  
č. 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách  
na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich  
prípojných vozidiel a systémov, komponentov  
a samostatných technických jednotiek určených  
pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť  
a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných  
účastníkov cestnej premávky

OSN Organizácie Spojených národov

predpis OSN č. 116 predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie 
Spojených národov (EHK OSN) č. 116 – Jednotné  
ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ 
ide o neoprávnené použitie

predpis OSN č. 155 predpis Európskej hospodárskej komisie Organizá-
cie Spojených národov (EHK OSN) č. 155 – Jednotné 
ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel 
vzhľadom na kybernetickú bezpečnosť a systém  
riadenia kybernetickej bezpečnosti [2021/387]
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SAE Society of Automotive Engineers

štandard SAE J3016 štandard SAE J3016_202104 Taxonómia a definície 
pojmov súvisiacich so systémami automatizovaného 
riadenia pre cestné motorové vozidla

smernica NIS smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach  
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne  
bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

smernica NIS 2 smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach  
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne  
kybernetickej bezpečnosti v Únii, ktorou sa mení  
nariadenie (EÚ) č. 910/2014 a smernica (EÚ) 
2018/1972 a zrušuje smernica (EÚ) 2016/1148  
(smernica NIS 2)

TP, Trestný poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení  
neskorších predpisov

TZ, Trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení  
neskorších predpisov

TZPO, zákon  
o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb

zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v znení neskorších predpisov

UNECE Európska hospodárska komisia OSN

zákon  
o automatizovaných 
vozidlách

zákon č. 429/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony v súvislosti s rozvojom  
automatizovaných vozidiel

ZoEK, zákon o elektron-
ických komunikáciách

zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komu-
nikáciách v znení neskorších predpisov

ZoKB, zákon o kyber-
netickej bezpečnosti

zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  
v znení neskorších predpisov

Poznámka: 
Pri použitých právnych predpisoch sa vychádza z účinného právneho stavu, aj 
keď nie je výslovne uvedené „v znení neskorších predpisov“.
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O AUTOROCH

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Témou jeho habilitačnej práce boli „Automa-
tizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané oblasti 
správneho práva“. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu práva informačných tech-
nológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, kde zabezpečuje výučbu predmetov ako úvod do štúdia práva 
a právna informatika, právo informačných a komunikačných technológií, právo 
kybernetickej bezpečnosti, klinika práva kybernetickej bezpečnosti a IT Law. 
Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzi-
národné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných 
a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej 
práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronic-
kej identity, otvorených údajov, kybernetickej bezpečnosti, autonómnych vozi-
diel a umelej inteligencie.

doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. sa narodil vo Zvolene (1983), práv-
nickú fakultu absolvoval na Univerzite Komenského (2006). Postgraduálne štú-
dium v oblasti medzinárodného trestného práva vo Výskumnom inštitúte OSN 
pre medzinárodnú kriminalitu ukončil obhajobou záverečnej práce (2009), ná-
sledne obhájil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu 
v odbore Trestné právo (2010), kde sa rovnako aj habilitoval (2017). Od roku 
2008 pôsobí na Katedre Trestného práva, Kriminológie a Kriminalistiky na Práv-
nickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti ako docent. 
Orientuje sa najmä na problematiku trestného práva procesného, právneho styku 
s cudzinou, hospodársku a ekonomickú trestnú činnosť, najmä s prihliadnutím 
na legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, nové formy trestnej činnosti, ako sú 
počítačová kriminalita a environmentálna kriminalita. Je spoluautorom zákona 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a koncepcie finančného vyšetrovania 
v podmienkach SR vrátane mimotrestnej úpravy preukazovania pôvodu majet-
ku a identifikácie konečných užívateľov výhod. Od roku 2014 pôsobí ako člen 
vedeckej rady Akadémie policajného zboru v Bratislave a člen poradných, ex-
pertných komisií ministra vnútra pre trestné právo procesné, ako aj člen poradnej 
komisie ministra spravodlivosti. Od roku 2012 je externým lektorom Justičnej 
akadémie SR a členom redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie. Je ex-
terným lektorom európskej agentúry CEPOL, v ktorej v rokoch 2016 až 2018 
pôsobil ako podpredseda riadiaceho výboru. Je autorom alebo spoluautorom viac 
ako 100 publikácií z oblasti trestného práva procesného. Je alebo bol riešiteľom 
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O AUTOROCH

viacerých domácich grantov (APVV, VEGA, KEGA) alebo grantov Európskej 
komisie (DG FISMA, DG Home).

Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD. (1978) je absolventom Lesníckej fakulty 
TU Zvolen a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde absol-
voval aj doktorandské štúdium a v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu. Pracovne 
pôsobí v rámci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a je 
externým spolupracovníkom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave. Odborne a publikačne sa venuje možnostiam aplikácie empirických, najmä 
štatistických metód v právnom výskume a pri skúmaní efektívnosti legislatív-
nych zmien. Taktiež sa venuje otázkam spojeným s možnosťami využitia ume-
lej inteligencie v práve. V súčasnosti je členom dvoch národných expertných 
skupín zriadených pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj 
so zločinnosťou (MEKO). Zároveň bol a je spoluriešiteľom viacerých projektov 
APVV a VEGA a podieľa sa na výučbe na Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

Mgr. Petra Dražová, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v odbore právo, kde získala doktorát v odbore trest-
né právo s témou dizertačnej práce „Elektronické dôkazy v trestnom konaní“. 
V rámci doktorandského štúdia absolvovala výskumný pobyt na Univerzite vo 
Viedni. Od roku 2018 vykonáva prax advokátskeho koncipienta v advokátskej 
kancelárii. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informač-
ných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Vo svojej odbornej a vedeckej činnosti sa zameriava 
na problematiku elektronických dôkazov, osobitne vo vzťahu k zaisťovaniu dát 
na účely trestného konania, kybernetickú kriminalitu, je riešiteľkou viacerých 
projektov a aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií, seminárov a work-
shopov doma i v zahraničí. S prihliadnutím na zameranie jej výskumu sa v pro-
jekte bude venovať kybernetickej bezpečnosti najmä z pohľadu trestného práva.

Ing. Pavol Helebrandt, PhD. je absolventom Fakulty informatiky a infor-
mačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získal 
titul Ing. v roku 2012 a PhD. z aplikovanej informatiky v roku 2016. V súčas-
nosti pôsobí na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky STU 
ako vedúci výskumnej skupiny CyberSecurity & IoT. Je autorom a spoluauto-
rom 15 recenzovaných publikácií v medzinárodných časopisoch a zborníkoch 
z konferencií. Je aktívnym riešiteľom viacerých národných aj medzinárodných 
výskumných projektov. Jeho výskumnými záujmami sú využitie umelej inteli-
gencie v kybernetickej bezpečnosti, softvérovo definované siete, návrh a ma-
nažment počítačových sietí.
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PhD. z aplikovanej informatiky získal v roku 2020. Vo svojej výskumnej čin-
nosti na Ústave počítačových systémov a aplikovanej informatiky FIIT STU sa 
zameriava najmä na komunikačné architektúry a počítačové siete z pohľadu ich 
optimalizácie alebo bezpečnosti. Je jedným zo zakladateľov medzifakultného 
Automotive Innovation Lab STU (SjF, FIIT) pracujúceho na viacerých projek-
toch ohľadom automatizovaných vozidiel a inteligentnej dopravy. Na FIIT STU 
v súčasnosti vedie výskumnú skupinu zameranú na prostredie kooperatívnej, pre-
pojenej a automatizovanej dopravy. Je autorom a spoluautorom 13 recenzova-
ných publikácií v medzinárodných časopisoch a zborníkoch z konferencií.
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1 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTOMATIZOVANÝCH 
VOZIDIEL – TECHNICKÉ ASPEKTY

Odkedy začali po cestách jazdiť prvé autá a prichádzali prvé dopravné neho-
dy, úrady aj konštruktéri sa začali zamýšľať nad tým, ako zvyšovať ich bezpeč-
nosť. Cieľom bolo ochrániť vodiča pred zlyhaním súčiastok, z ktorých sa auto 
skladá, pretože akékoľvek technické zlyhanie by potenciálne viedlo k dopravnej 
nehode. Ďalším z cieľov v oblasti bezpečnosti automobilov bolo znižovanie sa-
motných následkov dopravných nehôd, ktorým sa nepodarilo predísť. Tak sme sa 
stali svedkami rôznych crash-testov a dnes pri výbere nového auta bežne poze-
ráme na počet výsledných hviezdičiek z testov Euro NCAP.1 Takáto bezpečnosť 
sa v anglič tine označuje ako safety. V dnešnej dobe sme však svedkami doteraz 
nevídanej technologickej transformácie v oblasti automobilového priemyslu. Po-
stupne sa z nových áut stáva akýsi počítač na kolesách a okrem mechanických sú-
čiastok v aute so sebou vozíme elektronické zariadenia, ktoré ovládajú všemožné 
systémy v nových autách softvérovo. Kým v 70. rokoch 20. storočia sa často 
automobilky predháňali v tom, ktorý konštruktér predstaví automobil s väčšou 
maximálnou rýchlosťou alebo kratším zrýchlením z 0 na 100 kilo metrov za ho-
dinu, dnes sa automobilky predháňajú v tom, akým množstvom inteligentných 
systémov je auto vybavené. Občas sa novou marketingovou výhodou stáva v ko-
munikácii k potenciálnym zákazníkom počet riadkov kódu – výrobca sa snaží 
laika ohúriť tým, že softvér vo vozidle pozostáva z niekoľkých státisíc riadkov 
zdrojového kódu, len aby ukázal ako ďaleko je už ich vývoj. Aby toho nebolo 
málo, všetky moderné autá postupne pripájame k internetu a snažíme sa prepojiť 
medzi sebou. Dnes je pomerne bežne ustálený názor, že na to, aby sme dosiahli 
Level 5 automatizovanej jazdy, ktorý sa vyznačuje tým, že už nie je prítomný vo-
lant a osoby vo vozidle sú len pasažiermi, bude potrebné mať tieto autá prepojené 
medzi sebou, ale aj pripojené k rôznym službám prostredníctvom internetu. Tu 
však prichádza do hry iný typ bezpečnosti – kybernetická bezpečnosť a ochrana 
proti malwaru či hackerským útokom. Na tento druh bezpečnosti má angličtina 
pomenovanie „security“. Kým v angličtine je pomerne priamočiaro rozlíšiteľné, 
čo sa myslí pojmom „safety“ a čo pojmom „security“, v slovenčine si musíme 
vystačiť so slovom „bezpečnosť“. Nemusí to však byť zákonite na škodu, keďže 
v moderných autách, kde je takmer všetko riadene softvérom, sa rozdiel medzi 
jedným a druhým druhom bezpečnosti stiera a hranica medzi nimi je veľmi ten-
ká. Navyše, kybernetická bezpečnosť (security) začína mať kľúčový dosah na 

1 Euro NCAP. Dostupné na: <https://www.euroncap.com/en>.
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samotnú funkčnú bezpečnosť automobilu (safety). K týmto pojmom sa v tejto 
kapitole budeme občas vracať, preto považujeme za potrebné si vysvetliť rozdiel 
medzi nimi hneď zo začiatku aspoň takýmto stručným spôsobom.

1.1 Úrovne automatizovanej jazdy
V úvode tejto kapitoly sme viackrát použili pojem „Level“ alebo „úroveň 

automatizovanej jazdy“. Pre hlbšie pochopenie problematiky automatizovaných 
vozidiel je dôležité rozumieť, aký je medzi týmito úrovňami rozdiel a čo zname-
najú nielen z pohľadu technológie, ale aj zodpovednosti. Úrovne automatizova-
nej jazdy (Levels of driving automation) definuje štandard SAE J3016 vydaný 
spoločnosťou SAE International, ktorá je autorom mnohých technických štan-
dardov pre automobilový priemysel. Týchto úrovní je celkovo šesť a za zmienku 
stojí samotné odporúčanie autorov predmetného štandardu nepoužívať pojem 
„autonómna jazda“, ale používať pojem „automatizovaná jazda“. Úrovne sú de-
finované nasledujúco:
 – level 0 – žiadna automatizácia,
 – level 1 – asistencia vodiča (hands-on),
 – level 2 – čiastočná automatizácia (hands-off),
 – level 3 – podmienená automatizácia jazdy (eyes-off),
 – level 4 – vysoká automatizácia jazdy (mind-off),
 – level 5 – plná automatizácia.

Kým väčšina ľudí z laickej verejnosti si pod pojmom „automatizované vo-
zidlo“ predstaví poslednú úroveň – Level 5, odborná verejnosť sa momentálne 
prikláňa k názoru, že od tejto úrovne automatizovanej jazdy sme na našich ces-
tách ešte pomerne ďaleko. Realita je však momentálne taká, že prvky druhej 
úrovne (Level 2) dnes nájdeme takmer v každom novom vozidle, výrobcovia 
sa predbiehajú, kto prvý spustí sériový predaj vozidla s plnohodnotnou treťou 
úrovňou (Level 3), a medzi vývojármi sa hovorí o tom, kedy by sme mohli mať 
na trhu dostupné vozidlá so štvrtou úrovňou automatizovanej jazdy (Level 4). 
Ďalej uvádzame základnú analýzu jednotlivých úrovní a taktiež poukazujeme na 
principiálne rozdiely medzi týmito úrovňami.

Level 0 – žiadna automatizácia2 je na pochopenie úplne najjednoduchší. 
Sem môžeme zaradiť každé vozidlo, ktoré vodičovi nijakým spôsobom aktívne 
nezasahuje do riadenia. Nemusí to znamenať, že nemá žiadne pokročilejšie bez-
pečnostné systémy, znamená to iba to, že vodiča o potenciálnych problémoch len 
varuje, všetky jazdné manévre musí urobiť vodič. Vozidlo môže sledovať jazdné 

2 Odsek 5.1 SAE J3016.
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pruhy či potenciálnu prekážku pred vozidlom, keď však jeho práca končí varova-
ním vodiča, hovoríme o Leveli 0 z pohľadu automatizovanej jazdy.

Level 1 – asistencia vodiča3 je asi najbežnejšie stretávanou úrovňou auto-
matizovanej jazdy z pohľadu vozidiel na našich cestách. Tieto vozidlá disponujú 
asistenčnými systémami, ktoré dokážu aktívne zasahovať do riadenia vozidla – 
môže to byť napríklad núdzová brzda, ktorá sa aktivuje automaticky, ak sa pred 
vozidlom objaví prekážka, alebo to môže byť parkovací asistent, ktorý otáča vo-
dičovi volant pri pozdĺžnom parkovaní, kým vodič pedálmi reguluje rýchlosť 
vozidla. Medzi systémy automatizovanej jazdy na prvej úrovni tiež bežne radíme 
aj tempomat či adaptívny tempomat, ktorý prispôsobuje rýchlosť jazdy okoli-
tým vozidlám. Táto úroveň sa bežne označuje aj pojmom hands-on, keďže je tu 
stále nevyhnutné, aby vodič držal ruky na volante a naplno sa venoval riadeniu 
vozidla.

Level 2 – čiastočná automatizácia4 je úroveň automatizovanej jazdy, ktorú 
dnes môžeme stretnúť vo vozidlách vyššej strednej triedy alebo medzi modelmi 
prémiových značiek. Ide o úroveň automatizovanej jazdy, kedy v konkrétnych 
situáciách, najčastejšie pri jazde po diaľnici, dokáže vozidlo zvládnuť všetky po-
trebné jazdné manévre – zrýchľovanie, brzdenie a súbežné udržiavanie sa v jazd-
nom pruhu. Najčastejším príkladom je spojenie adaptívneho tempomatu a udr-
žiavania vozidla v jazdnom pruhu. Táto úroveň automatizovanej jazdy sa často 
označuje ako hands-off, čo evokuje, že vodič už nemusí aktívne riadiť vozidlo, 
iba dohliada na jeho správne fungovanie. Toto však platí iba vo veľmi teoretickej 
rovine. Väčšina týchto systémov totiž predpokladá, že vodič musí byť kedykoľ-
vek okamžite schopný zasiahnuť do riadenia vozidla v prípade, že je to potrebné. 
Preto je nevyhnutná plná pozornosť vodiča na jazdu, a preto aj legislatíva vo väč-
šine krajín pri týchto systémoch hands-off jazdu nedovoľuje, vodič jednoducho 
musí mať ruky na volante.

Level 3 – podmienená automatizácia5 je aktuálne asi najdiskutovanejšou 
témou automobiliek a pokročilých asistenčných systémov. Táto úroveň automati-
zovanej jazdy predpokladá, že v konkrétnych situáciách a konkrétnych scenároch 
už vodič nemusí venovať svoju pozornosť vedeniu svojho vozidla. Často sa táto 
úroveň teda označuje ako eyes-off, od vodiča neočakávame, že sa bude pozerať 
na cestu a dopravnú situáciu okolo seba, ale bude si miesto toho čítať noviny 
alebo pozerať film. Tretia úroveň však stále požaduje, aby v prípade, že si to vo-
zidlo vyžiada, bol vodič v nejakom limitovanom čase pripravený plne prevziať 
riadenie svojho vozidla. Príkladom takéhoto systému je napríklad situácia, keď 

3 Odsek 5.2 SAE J3016.
4 Odsek 5.3 SAE J3016.
5 Odsek 5.4 SAE J3016.
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sa vozidlo dokáže samo posúvať v zápche vo svojom jazdnom pruhu bez toho, 
aby vodič zrýchľoval a brzdil. Ďalším príkladom takéhoto systému môže byť 
automatizovaná jazda po diaľnici, pri ktorej vozidlo samo zvláda napríklad aj 
predchádzanie iného vozidla a opätovné zaradenie sa do pravého jazdného pruhu. 
Z pohľadu zodpovednosti za prípadnú kolíziu je toto najmenej jednoznačná úro-
veň – vodič sa nachádza v situácii, keď je riadenie vozidla plne automatizované, 
ale môže sa od neho kedykoľvek očakávať zásah do riadenia a vodič ostáva zod-
povedný za to, že zasiahne správne.

Level 4 – vysoká automatizácia6 je technologicky podobná ako tretia úro-
veň s jedným zásadným rozdielom. Tu sa už nepredpokladá potrebná pozornosť 
vodiča. Vozidlo, ktoré je za nejakých podmienok schopné riadiť samo seba na 
štvrtej úrovni automatizovanej jazdy, musí byť schopné vyriešiť všetky kritické 
situácie bez toho, aby si vyžiadalo zásah vodiča. Predpokladá sa, že vodič môže 
napríklad pozerať film alebo spať. Tieto vozidlá však podľa všetkého budú stále 
disponovať volantom a pedálmi. Pri štvrtej úrovni je totiž prípustné, že ak sa 
vozidlo dostane do situácie, keď si nie je isté tým, čo má ďalej urobiť, môže vy-
konať bezpečnostný manéver (napr. odstavenie vozidla na krajnici so zapnutými 
výstražnými smerovkami) a následne očakávať, že vodič, keď bude pripravený 
prevziať riadenie, vozidlo povedie ďalej. Nie je teda potrebné, aby si takéto vo-
zidlo poradilo na každej ceste a v každej situácii, je však potrebné, aby zo stavu 
automatizovanej jazdy bez účasti vodiča dokázalo vhodnými manévrami dostať 
seba aj svoju posádku do bezpečnej situácie, v ktorej si riadenie prevezme vodič. 
Pri tejto úrovni automatizovanej jazdy sa už nepredpokladá žiadna zodpovednosť 
vodiča za to, čo vozidlo urobí.

Level 5 – plná automatizácia7 sa dá považovať za akýsi svätý grál vývo-
ja v oblasti automatizovaných vozidiel. Pri tejto úrovni hovoríme o tom, že vo 
vozidle nie je potrebný žiadny vodič a do konca vo vozidle nie je potrebný ani 
volant či pedále. Vozidlo na piatej úrovni automatizovanej jazdy si jednoducho 
musí vedieť poradiť vždy samo, v každej situácii, v každom počasí, na každej 
ceste, na ktorej je jeho používanie povolené. V takomto vozidle už z pohľadu 
jazdy nemá zmysel hovoriť o vodičovi, všetky osoby vo vozidle považujeme za 
pasažierov, ktorí nemajú s vedením vozidla nič spoločné.

Správne porozumenie týmto úrovniam automatizovanej jazdy nielenže po-
skytuje predstavu o tom, aký komplexný problém samotná automatizovaná jazda 
je, ale zároveň aj napovedá, že kým sa o niekoľko desiatok rokov (ak vôbec 
niekedy) dostaneme do situácie, že po našich cestách budú jazdiť iba vozidlá na 
piatej úrovni automatizovanej jazdy, bude situácia na našich cestách vyzerať tak, 

6 Odsek 5.5 SAE J3016.
7 Odsek 5.7 SAE J3016.



17

1 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL – TECHNICKÉ ASPEKTY

že sa o tú istú cestnú infraštruktúru budú deliť vozidlá s rôznou úrovňou auto-
matizovaného riadenia a v týchto vozidlách budú rôzni vodiči s rôznou úrovňou 
schopností, skúseností, ale aj zodpovednosti.

Obrázok 1 Vysvetlenie úrovní automatizovanej jazdy podľa SAE J30168

1.2 Technológia ako krok k zvyšovaniu bezpečnosti
V posledných rokoch sa stávame svedkami toho, že do nových vozidiel schvá-

lených pre európsky trh pribúda stále viac a viac nových asistenčných systémov, 
ktoré sú vo vozidle povinné. Legislatíva v EÚ často vyvíja možno až neprimera-
ný tlak na vývoj nových technológií, pričom tvorcom tejto legislatívy nejde o to, 
aby čo najskôr dosiahli prítomnosť Level 5 vozidiel na našich cestách, ale cie-
ľom tohto tlaku je zvyšovanie bezpečnosti na európskych cestách. Tento cieľ je 

8 SAE. SEA International Releases Updated Visual Chart for Its “Levels of Driving Automati-
on” Standard for Self-Driving Vehicles. Dostupné na: <https://www.sae.org/news/press-ro-
om/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%9Clevels-of-
-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles>.
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pochopiteľný. Napríklad na Slovensku bol podľa oficiálnych vyjadrení Policaj-
ného zboru v roku 2021 zaznamenaný pozitívny rekord – najmenší počet doprav-
ných nehôd na slovenských cestách od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. 
Napriek tomu, ak sa pozrieme na čísla, výsledný počet 11 869 dopravných nehôd 
a 226 usmrtených osôb9 hovoria jednoznačne – približne každých 45 minút sa na 
Slovensku stane dopravná nehoda a v priemere každých 39 hodín na našich ces-
tách zomrie človek. Práve v týchto štatistikách sa ukrýva najväčší potenciál no-
vých technológií. Takmer v každej európskej krajine10 sa ako najčastejšia príčina 
smrteľnej dopravnej nehody udáva únava vodiča, nepozornosť vodiča či vedenie 
vozidla pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Tieto tri problémy, kde 
hlavným faktorom je vodič – človek, sa dajú eliminovať aktívnym zasahovaním 
technológie do riadenia vozidla na ceste. 

So zameraním sa na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na cestách 
v členských štátoch EÚ prišla samotná Európska komisia s programom, ktorý 
sa nazýva Vision Zero.11 Ide o iniciatívu, ktorá si za cieľ stanovila dosiahnuť 
nulovú úmrtnosť pri dopravných nehodách na cestách v rámci štátov EÚ do roku 
2050. Tento plán sa môže javiť ako utopisticky, najmä v kontexte reálnych šta-
tistík o smrteľných nehodách na cestách v posledných rokoch. Pozitívnym fak-
tom však ostáva, že toto číslo má klesajúci trend a nepochybne do toho vstupuje 
skutočnosť, že jazdíme bezpečnejšími autami po bezpečnejších cestách. Čím 
viac technológií bude dávať pozor tam, kde my ako vodiči pozor nedávame, tým 
rýchlejšie má šancu každoročný počet smrteľných nehôd klesať bližšie k nule. 
Implementačným problémom iniciatívy Vision Zero však ostáva, že z prostredia 
Európskej komisie sa ozýva, čo by asi mali automobilky a správcovia cestnej 
infraštruktúry robiť, nie je však vždy jasne povedané, akým spôsobom si to pred-
stavujú.

Veľkú diskusiu v posledných mesiacoch napríklad rozvírila téma okolo Inte-
ligentného obmedzovača rýchlosti (ISA). S touto povinnosťou prišla Európska 
komisia v roku 2019 v rámci nariadenia o všeobecnej bezpečnosti, v ktorom za-
definovala povinnosť implementovať systém ISA do všetkých nových vozidiel, 
ktoré budú uvádzane na európsky trh od júla 2022, a do všetkých nových vo-
zidiel, ktoré budú predávané od júla 2024. Zmyslom systému ISA má byť to, 
aby vodič nemohol dlhodobo a systematicky prekračovať najvyššiu povolenú 

9 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Polícia zverejnila dáta o vývoji dopravnej nehodovos-
ti v roku 2021. 21. 1. 2022. Dostupné na: <https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=polici-
a-zverejnila-data-o-vyvoji-dopravnej-nehodovosti-v-roku-2021>.

10 Statista. Road accidents in Europe – Statistics & Facts. Dostupné na: <https://www.statista.com/
topics/41 88/road-accidents-in-europe/>.

11 Mobility&Transport – Road Safety. Vision Zero. Dostupné na: <https://road-safety.transport.
ec.europa.eu/>. 
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rýchlosť na ceste. Momentálne Európska komisia síce tvrdí, že ISA systém bude 
pomáhať vodičovi a nebude mu aktívne zasahovať do vedenia vozidla. Zároveň 
sa však vo vyhláseniach komisie objavujú aj slová ako „haptická spätná väzba 
cez plynový pedál“ či „potlačiť nohu vodiča jemne naspať“, čo sa už dá považo-
vať za aktívne zasahovanie do vedenia vozidla.12

Otvorenou výzvou však je aj samotná implementácia alebo požadované sprá-
vanie systému ISA. Európska komisia vo svojich vyhláseniach konštatuje iba to, 
že „výrobcovia vozidiel majú teraz príležitosť využiť naplno potenciál ISA tak, 
aby vytvorili bezpečnejšie cesty pre nás všetkých“.13 Ozývajú sa však aj názory, 
že ak sa systém ISA na úrovni varovania ukáže ako spoľahlivý, časom by mohla 
Európska komisia pritvrdiť – znemožniť vypnutie takéhoto systému vodičom či 
automaticky nastaviť obmedzovač rýchlosti podľa získanej informácie o maxi-
málnej povolenej rýchlosti na danom cestnom úseku. Tu sa tak prvýkrát dostá-
vame do situácie, že systém, ktorý bude povinný, bude musieť v nejakej forme 
vstupovať do riadenia vozidla a vstupovať bude na základe informácií, ktoré zís-
ka zvonka, a to buď kamerou, ktorá si prečíta rýchlostnú značku, alebo dátovou 
linkou z mapy aktualizovanej v reálnom čase, ktorá bude obsahovať informácie 
o aktuálnych rýchlostných obmedzeniach na jednotlivých úsekoch ciest.

Inteligentný obmedzovač rýchlosti je však iba jedným z príkladov nových 
technológií, ktoré nám v najbližších rokoch pribudnú do áut a my ako vodiči 
s tým nič nebudeme vedieť urobiť. Takýchto technológií je už dnes pomerne 
dosť a v blízkej budúcnosti ich bude ešte viac. O každej technológii, ktorá bude 
schopná aktívne vstupovať do riadenia vozidla, však bude platiť, že síce zvyšuje 
bezpečnosť tým, že dáva pozor tam, kde vodiči zlyhávajú, zároveň však každá 
takáto technológia predstavuje bezpečnostné riziko, či už z pohľadu funkčnej 
bezpečnosti (ak zlyhá samotná technológia bez cudzieho zavinenia), alebo z po-
hľadu kybernetickej bezpečnosti (ak technológia bude nesprávne zasahovať do 
riadenia vozidla vplyvom kybernetického útoku). Je teda dôležité urobiť z tech-
nického hľadiska všetko preto, aby bezpečnostný benefit technológie v porovna-
ní s vodičom vysoko prevážil všetky bezpečnostné riziká z pohľadu funkčnej či 
kybernetickej bezpečnosti.

12 Mobility and Transport – European Road Safety Charter. Intelligent speed assistance (ISA) set 
to become mandatory across Europe. Dostupné na: <https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
resources-knowledge/media-and-press/intelligent-speed-assistance-isa-set-become-mandatory-
-across_en>.

13 Tamže. 
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1.3 Prostredie prepojenej dopravy
V súčasnosti v priemysle, ale aj vo výskume a vývoji nových technológií 

pre automobilový priemysel a dopravu všeobecne pozorujeme rozmach témy  
kooperatívnej a prepojenej automatizovanej mobility (CCAM – Cooperative and 
Connected Automated Mobility). Nie je to nič nečakané, prostredie prepojených 
vozidiel, ktoré sú schopné navzájom spolu komunikovať, je staré už desiatky ro-
kov a s prichádzajúcim trendom internetu vecí (IoT – Internet of Things) je opäť 
vysoko aktuálne. Spoločnosť Upstream zaoberajúca sa, okrem iného, problema-
tikou prepojených vozidiel na svojom blogu uvádza, že už v súčasnosti jazdí po 
cestách na celom svete 240 miliónov vozidiel pripojených k internetu a do roka 
2025 predpokladá, že sa ich počet zvýši na 400 miliónov.14 Tu však v priebehu 
posledných rokov došlo k miernemu chaosu, čo sa týka samotnej terminológie.

Obrázok 2 Prostredie prepojenej dopravy podľa spoločnosti Thales15

14 VICARI, R. 90 Days with Upstream: From “Project Beacon” to “Data-driven Cybersecurity”. 
Dostupné na: <https://upstream.auto/blog/90-days-with-upstream-from-project-beacon-to-data-
-driven-cybersecurity/>.

15 Obrázok je prevzatý z online materiálov spoločnosti Thales. Dostupné na: <https://www.thales-
group.com/sites/d efault/files/database/assets/images/2020-12/v2X.jpg>.
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Vo vedeckých štúdiách sa v roku 2001 prvýkrát objavil pojem „VANET“16 
(Vehicular Ad-Hod Network), ktorý naznačoval, že vozidlá na ceste bude možné 
a zrejme aj potrebné prepájať medzi sebou, aby si mohli zdieľať dôležité in-
formácie. Hovorilo sa o komunikácii auta s autom, táto komunikácia sa ozna-
čovala ako Car-to-Car. Veľmi krátko na to sa však začalo hovoriť o tom, že 
nebude stačiť prepájať vozidlá medzi sebou, ale že zrejme budú vozidlá musieť 
komunikovať aj so samotnou cestou, po ktorej budú jazdiť. Pre medzivozidlo-
vú komunikáciu sa teda začal používať pojem „Vehicle-to-Vehicle“ (V2V) a pre 
komunikáciu vozidla s cestou „Vehicle-to-Roadside“ (V2R). V ďalších rokoch 
sa s pojmami týkajúcimi sa komunikácie takpovediac roztrhlo vrece – začalo sa 
hovoriť o Vehicle-to-Infrastructure (V2I), Vehicle-to-Pedestrian (V2P), až týchto 
pojmov začalo byť toľko, že sa začal používať univerzálny pojem Vehicle-to-
Everything (V2X). Keďže sa v tomto prípade však už bavíme o tom, že tieto 
vozidlá sú de facto pripojené k internetu, niektorí autori sa inšpirovali internetom 
vecí a začali používať pojem „internet vozidiel“ (IoV – Internet of Vehicles). 

Myšlienka VANET sietí však nezanikla. EÚ aj výrobcovia si uvedomujú, že 
v niektorých kritických situáciách je dobré, aby vozidlá komunikovali medzi se-
bou úplne priamo, prijala teda štandard ITS-G5,17 ktorý hovorí o medzivozid-
lovej komunikácii medzi vozidlami EÚ, nepoužíva však už pojem „VANET“, 
ale hovorí o „Dedicated Short Range Communication“ (DSRC). V dohľadnej 
budúcnosti zrejme do výbavy niektorých vozidiel pribudnú aj zariadenia na sa-
telitnú komunikáciu, tým sa však v tomto texte venovať nebudeme. Aby sme 
sa v ďalšom texte ľahšie orientovali, budeme používať iba niektoré pojmy, a to 
nasledujúcim spôsobom:

 – DSRC – priama komunikácia medzi vozidlami (v EÚ vychádzajúca zo 
štandardu ITS-G5, ktorý bude povinný pre prepojené vozidlá v blízkej 
budúcnosti),

 – C-V2X (Cellular V2X) – komunikácia medzi vozidlami na väčšiu vzdiale-
nosť alebo komunikácia vozidla s akýmkoľvek iným zariadením v prostredí 
internetu. Prístupovou technológiou je v tomto prípade mobilná dátová sieť 
(2G, 4G, 5G).
Vo všeobecnosti sa totiž v poslednej dobe dá medzivozidlová komunikácia 

rozdeliť na tú, pri ktorej je k internetu vozidlo pripojené mobilnou sieťou, alebo 
komunikáciu, kde vozidlá komunikujú medzi sebou priamo.

16 TOH, C. K. Ad hoc mobile wireless networks: protocols and systems. Pearson Education, 2001, 
s. 138 – 147.

17 European Telecommunications Standards Institute. Intelligent Transport Systems (ITS); Access 
layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency bandEN. 
302 663 V1.2.1.
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DSRC alebo ITS-G5, teda komunikácia medzi vozidlami priamo, prináša 
niekoľko technologických výhod, ale zároveň so sebou nesie určité riziká. Kým, 
ako sme už spomenuli, ITS-G5 je štandard prijatý EÚ, v USA regulátory použí-
vajú práve skratku DSRC. Kým základná myšlienka oboch systémov je v pod-
state rovnaká, medzi jednotlivými časťami sveta sú určité rozdiely v implemen-
tácii – nie je teda zatiaľ možné s istotou povedať, že vozidlá predávané v USA 
s konektivitou DSRC budú naozaj schopné komunikácie s európskymi vozidlami 
vybavenými ITS-G5. Predpokladá sa, že výrobcovia automobilov vyvinú úsi-
lie smerujúce k tomu, aby táto interoperabilita bola možná. Všetky predpoklady 
k tomu smerujú – aj v USA, aj v EÚ sa pre túto komunikáciu používa frekvenčné 
pásmo 5.9 GHz, na oboch kontinentoch sa regulátori zhodli v tom, že použijú 
štandard 802.11p.18 Táto technológia je dnes pomerne blízka každému spotrebite-
ľovi, bezdrôtové Wi-Fi siete, ktoré používame v domácnostiach či kanceláriách, 
tiež vychádzajú zo sady štandardov 802.11.

Medzivozidlovú komunikáciu priamo si teda môžeme predstaviť ako Wi-Fi 
sieť medzi vozidlami, ktorá ale funguje na princípe Ad-Hoc siete – to znamená, 
že tu nie je prítomný nejaký centrálny router, ktorý prepája celú sieť, ale jed-
noducho každé vozidlo dokáže komunikovať s každým ďalším vozidlom, kým 
je v dosahu jeho signálu. Táto sieť funguje pomerne jednoducho – nie je v nej 
žiadna autentifikácia ani autorizácia, inými slovami, komunikovať s týmito za-
riadeniami môže každý, kto má technické vybavenie pre prístup k tejto sieti. 
Takisto v tomto protokole nie je riešené selektívne doručovanie dát, vo všeobec-
nosti, ak sa nejaké vozidlo rozhodne ohlásiť nejakú správu cez komunikačné 
rozhranie 802.11p, bude táto správa doručená všetkým ostatným vozidlám (či 
iným zariadeniam), ktoré tento signál dokážu prijať a spracovať. Predpokladá 
sa, že tento typ komunikácie sa bude používať najmä na núdzové scenáre, keď je 
potrebné v kriticky krátkom čase ohlásiť nejakú správu iným účastníkom cestnej 
premávky, a tým napríklad predísť reťazovej kolízii. Využitie si táto komunikácia 
však môže nájsť aj pri iných scenároch – viaceré tímy výskumníkov sa zaoberajú 
problematikou tzv. platooningu, čo v praxi znamená zoradenie niekoľkých vozi-
diel na ceste tesne za sebou a ich koordinovaná akcelerácia a brzdenie tak, aby 
bolo možné bezpečne znížiť vzdialenosť medzi vozidlami a efektívne tak zvýšiť 
priepustnosť existujúcej cestnej infraštruktúry.19

18 JIANG, D., DELGROSSI, L. IEEE 802.11p: Towards an International Standard for Wireless 
Access in Vehicular Environments. VTC Spring 2008 – IEEE Vehicular Technology Conference, 
2008, s. 2036 – 2040.

19 XIAO, S., GE, X., HAN, Q. L., ZHANG, Y. Secure distributed adaptive platooning control of au-
tomated vehicles over vehicular ad-hoc networks under denial-of-service attacks. IEEE Transac-
tions on Cybernetics, 2021. Dostupné na: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9440748>.



23

1 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL – TECHNICKÉ ASPEKTY

V prostredí 802.11p existujú určité rozšírenia, ktoré v konkrétnych prípadoch 
umožňujú adresnejšie doručovanie dát medzi vozidlami (napr. Vehicular Reacti-
ve Routing Protocol – VRRP20), tými sa však v rámci problematiky rozoberanej 
v tomto texte nemusíme podrobnejšie zaoberať.

C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) je pojem, ktorý v sebe skrýva omno-
ho širšiu a komplexnejšiu problematiku než DSRC. V podstate sa pod týmto 
pojmom skrýva množstvo rôznych komunikačných scenárov a množstvo techno-
lógií, pričom spoločným menovateľom je naozaj iba využívanie mobilnej siete. 
Už len samotná komunikácia cez mobilnú sieť je pomerne zaujímavou proble-
matikou. Momentálne sú v členských štátoch EÚ stále v prevádzke štyri rôzne 
generácie mobilných sietí – 2G s rozšírením pre dáta (EDGE), 3G označovaná aj 
ako UMTS alebo HSDPA, aktuálne najrozšírenejšia generácia 4G (LTE) a v sú-
časnosti masovo nasadzovaná sieť 5G. Aplikačná prax navyše momentálne uka-
zuje, že operátori už vypínajú 3G siete, pretože sú zastarané a nemá zmysel ich 
prevádzkovať, ale 2G siete ostávajú naďalej v prevádzke. Je to preto, že sieťou 
druhej generácie majú veľmi dobre pokryté územie a technologické komponenty 
pre túto generáciu mobilných sietí sú už dnes veľmi lacné. Pre operátorov tak 
zatiaľ dáva zmysel udržiavať pri živote 2G sieť, ktorá dokáže poskytovať kva-
litné hlasové služby, SMS a núdzové volania aj v oblastiach, ktoré z ekonomic-
kého hľadiska zatiaľ nedávalo zmysel pokrývať novšími generáciami mobilných 
sietí. Predpokladá sa teda, že 2G siete tu s nami ešte chvíľu budú – nikto zatiaľ 
nehovorí o ich vypínaní tak, ako sa hovorí o vypínaní 3G sietí. Kým z pohľadu 
inteligentných vozidiel môže 2G sieť slúžiť ako núdzová linka (a je možné o ňu 
oprieť systém automatického núdzového volania eCall, ktorý je v EÚ povinný 
v nových autách od roku 2018), z pohľadu plnohodnotnej C-V2X komunikácie 
je potrebné sa pozerať na súčasné a budúce generácie mobilných sietí 4G a 5G 
(a vo výskumnom svete skloňované 6G).

Max. prenosová rýchlosť21 Oneskorenie22 

2G EDGE 384 kb/s ~ 500 ms

4G LTE 300 Mb/s ~ 100 ms

5G 10 Gb/s ~ 1 ms

Tabuľka 1  Porovnanie prenosových rýchlostí a latencií v jednotlivých generáciách mobilných 
sietí

20 NADAS, S. et al. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6. 
2010. Dostupné na: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5798>. 

21 A. Mobile Data Speed With 2G, 3G, 4G And 5G Cellular Networks. 2020. Dostupné na: <https://
commsbrief.com/mobile-data-speed-with-2g-3g-4g-and-5g-cellular-networks>.

22 I., RAHMATI, A., GUVENC, I., SARWAT, A., HUAIYU, D. A Survey on Low Latency Towards 
5G: RAN, Core Network and Caching Solutions. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 
2017. Dostupné na: <https://www.researchgate.net/publication/319002827_A_Survey_on_
Low_Latency_Toward s_5G_RAN _Core_Network_and_Caching_Solutions>.
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Rýchlosti uvedené v Tabuľke 1 sú však teoretické maximá, spravidla sú pri 
bežnom používaní siete omnoho nižšie. Kým pri EDGE boli bežné rýchlosti oko-
lo 100 kb/s, pri LTE sú bežné rýchlosti medzi 50 – 100 Mb/s. Pri 5G už teraz 
môžeme pozorovať bežné rýchlosti na úrovni 200 – 300 Mb/s, a to sme s nasa-
dzovaním týchto sietí v Európe ešte iba v začiatkoch. Omnoho dôležitejším para-
metrom než prenosová rýchlosť je oneskorenie (používa sa aj pojem „latencia“) 
v sieti. Tento údaj nám hovorí o tom, za aký čas môžeme preniesť správu medzi 
dvomi zariadeniami v tejto sieti. Kým v mobilných sieťach druhej generácie bolo 
minimálne oneskorenie na úrovni pol sekundy (a v praxi mohlo byť často aj 
omnoho vyššie), pri 5G sieťach očakávame, že sa dostaneme na oneskorenia na 
úrovni jednotiek milisekúnd. Správy medzi zariadeniami tak bude možné pre-
nášať absolútne v reálnom čase, bez pozorovateľného oneskorenia vneseného 
technologickými obmedzeniami mobilnej siete.

Prečo je oneskorenie tak dôležité? Ilustrovať to môžeme na príklade jazdy 
po diaľnici. Ak sa vozidlo pohybuje predpísanou rýchlosťou 130 km/h, každú 
sekundu prejde približne 36 metrov. Pri oneskorení 2G EDGE siete to zname-
ná, že kým doručí správu inému vozidlu, jeho poloha sa zmení už minimálne  
o 18 metrov. V prípade ideálnej latencie 5G siete na úrovni 1 milisekundy je však 
zmena polohy vozidla iba 3,6 milimetra. To znamená, že zariadenia komuniku-
júce v tejto sieti môžu informácie, ktoré sú im doručované z vozidiel, považovať 
za aktuálne a zodpovedajúce skutočnému stavu na ceste. 

Pri mobilných sieťach však treba brať ohľad na to, že oneskorenie nemusí byť 
stabilné a že rôzne vozidlá na tej istej ceste v tom istom čase môžu byť pripojené 
k inej generácii mobilnej siete, to znamená, že sa nedá spoliehať na to, že všetky 
vozidlá dostanú tú istú informáciu v tom istom čase. V mobilných sieťach navy-
še musíme brať ohľad na to, že dochádza k prepájaniu vozidla medzi rôznymi 
bunkami siete počas toho, ako sa vozidlo presúva. Prístup k mobilnej sieti nie je 
nijak garantovaný, bežne dochádza ku krátkodobým výpadkom a niektorí mobil-
ní operátori, ak nemajú dostatočné pokrytie územia, využívajú roamingovú do-
hodu s iným operátorom a prepájajú svojich zákazníkov do mobilnej siete svojho 
obchodného partnera. Takisto v EÚ v rámci Schengenského priestoru treba brať 
ohľad na medzinárodný roaming – nebudeme sa venovať jeho obchodnej proble-
matike – stačí myslieť na to, že prechod medzi dvomi sieťami na hranici dvoch 
štátov je sprevádzaný určitým časovým obdobím, kedy zariadenie nie je pripoje-
né v žiadnej sieti alebo kedy kvalita pripojenia pôvodnej siete prudko klesá nadol 
a toto pripojenie je na krátky čas prakticky nepoužiteľné.

Z technického hľadiska je teda dnes veľmi bežné mať mobilnú sieť ako bene-
fit – pre rozširujúce informácie o počasí či o doprave a obmedzeniach na ceste, 
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avšak ešte stále nie sme v stave, že by sme sa na mobilnú sieť mohli pozerať ako 
na garantovanú službu, na ktorú sa vždy môžeme spoľahnúť, keď ju potrebujeme.

V tomto smere sa práve očakáva určitá prelomovosť 5G sietí – v porovna-
ní s predchádzajúcimi generáciami komunikačných sietí neprinášajú so sebou 
iba nižšie oneskorenia a vyššie prenosové rýchlosti, ale ponúkajú omnoho širšie 
možnosti. Tu si treba možno okrajovo povedať, že 5G siete sa dajú prevádzkovať 
v dvoch režimoch:
 – 5G-NR [Non-Standalone (NSA)],
 – 5G-SA (Standalone).

Tieto dva režimy napriek tomu, že oba obsahujú pojem „5G“, sa technicky 
dosť líšia. V Non-Standalone (NSA) režime to vyzerá tak, že operátor prevádz-
kuje klasickú 4G (LTE) sieť, ktorá však využíva rádiové moduly 5G siete. Preto 
sa označuje aj ako 5G-NR, čo znamená „New Radio“. Dá sa teda povedať, že sú 
tu síce použité antény a frekvencie 5G sietí, v jadre siete však stále ide o 4G sieť. 
Aj samotné mobilné zariadenia (alebo v tomto prípade vozidlo) na to, aby mohli 
fungovať v 5G-NR sieti, musia byť v skutočnosti celý čas pripojené naraz aj  
k 4G (LTE), aj k 5G-NR sieti. Táto kombinácia dvoch súbežne pripojených gene-
rácií mobilných sietí dnes pri reálnych testoch v dynamickom prostredí vykazuje 
horšie parametre, napríklad vyššiu latenciu oproti klasickému použitiu 4G (LTE) 
bez pridávania 5G rádia.

Samostatne stojace 5G siete, teda nasadenie 5G-SA (Standalone), využívajú 
aj na úrovni antén a rádia, aj na úrovni jadra siete technológie 5G. Na prevádzku 
takejto siete nie je potrebné prevádzkovať jadro siete 4G (LTE). Takéto nasade-
nie okrem toho, že je efektívnejšie než kombinované 4G s 5G-NR, umožňuje rôz-
ne pokročilé funkcie mobilnej siete, ktoré budú pre C-V2X prostredie kľúčové. 
Jednou z takýchto funkcií bude tzv. network slicing – možnosť rozdeliť dostupné 
prostriedky 5G siete medzi rôzne virtuálne vrstvy, ktorým však vie napríklad 
priradiť dedikované rádio alebo časť pásma. Takýmto spôsobom je možné naprí-
klad popri diaľnici postaviť 5G sieť, kde medzivozidlová C-V2X komunikácia 
bude mať vždy dostatok prenosovej kapacity a bude uprednostnená pred pasažie-
rom pozerajúcim video na svojom smartfóne.

Až na pár výnimiek (ktorých je naozaj len niekoľko jednotiek) sú všetky 5G 
siete v Európe nasadzované v režime 5G-NR. Mobilní operátori zatiaľ nema-
jú technologický ani ekonomický dôvod výrazne sa ponáhľať s nasadzovaním  
5G-SA sietí. V USA a v Ázii je situácia iná, tam už je dnes nasadených množstvo 
5G-SA sietí, dôvod je však jednoduchý. V centrách veľkých niekoľkomilióno-
vých miest, ako sú napríklad New York či Šanghaj, je obrovská koncentrácia 
ľudí a áut na kilometer štvorcový a tieto nové siete sú kľúčové z toho dôvodu, 
aby operátori dokázali uspokojiť stúpajúce nároky miliónov používateľov na 
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mobilnú sieť. V Európe je situácia diametrálne odlišná, operátori aj pri 4G (LTE) 
disponujú väčšinu času pomerne prázdnymi a málo využitými mobilnými sieťa-
mi – kapacita zatiaľ výrazne prevyšuje dopyt. Spúšťanie 5G sietí sa preto zatiaľ 
deje hlavne v Non-Standalone režime 5G-NR. Je to pre operátorov ekonomicky 
výhodnejší spôsob, ako ponúknuť zákazníkom pocit pripojenia k najmodernejšej 
generácii mobilných sietí 5G bez toho, aby reálne potrebovali mať dnes nasadenú 
a spustenú samostatne stojacu 5G sieť.

Ďalšou technologickou oblasťou, ktorá sľubuje možnú revolúciu z pohľadu 
pripojiteľnosti a prepojiteľnosti automatizovaných vozidiel, sú nízkoorbitálne sa-
telitné konštelácie poskytujúce pripojenie k internetu. Myšlienka pripojenia k in-
ternetu prostredníctvom satelitov nie je nijak nová – tieto služby sú tu napríklad 
pre segment námorníctva dostupné už desiatky rokov. Taktiež už desiatky rokov 
armáda alebo vojnoví reportéri používajú satelitné telefóny – je to jediná mož-
nosť, ako mať prenosné komunikačné zariadenie, ktoré nie je závislé od žiadnej 
sieti postavenej na území, kde sa používateľ mobilného zariadenia nachádza. Aj 
tu však dôležitým faktorom bola prenosová kapacita a najmä latencia.

Väčšina služieb satelitného internetu, ktoré sú dostupné desiatky rokov, 
bola poskytovaná prostredníctvom tzv. geostacionárnych satelitov. To sú sate-
lity umiestnene v takej vzdialenosti od Zeme, aby rýchlosť ich obiehania okolo 
planéty bola rovnaká ako rýchlosť rotácie Zeme okolo svojej osi. Tým pádom 
z pohľadu pozorovateľa na Zemi takýto satelit nemení svoju polohu a je mož-
né naň smerovať parabolickú anténu. Problémom je tu však práve spomínaná 
vzdialenosť. Geostacionárne satelity sú od zemského povrchu vzdialené 35 786 
km, takže kým pošle vaše zariadenie správu na satelit a vráti sa na Zem k inému 
zariadeniu, s ktorým chcete komunikovať, musí signál obsahujúci vašu správu 
prejsť vyše 70 000 km. Na to, aby ste dostali od daného zariadenia odpoveď, je to 
ďalších 70 000 km. Vzhľadom na to, že signál sa šíri rýchlosťou svetla (približne 
300 000 km/s), môžeme si jednoducho dopočítať, že minimálne oneskorenie na 
výmenu informácie medzi dvomi zariadeniami prostredníctvom geostacionár-
nych satelitov je približne pol sekundy. To je oneskorenie porovnateľné s mobil-
nou sieťou 2G a už sme si skôr vysvetlili, prečo takéto oneskorenie nie je vhodné 
pre časovo kritickú komunikáciu v prostredí V2X.

V poslednom období sa však na trhu so satelitným internetom objavujú nové 
technológie, tzv. nízkoorbitálne satelitné konštelácie (napr. Starlink). Tieto sate-
lity sú k nám omnoho bližšie než už spomenuté geostacionárne satelity. Starlink 
napríklad umiestňuje svoje satelity do vzdialenosti približne 300 – 500 km od 
zemského povrchu. Teoretické minimálne oneskorenie obojsmernej komunikácie 
medzi dvomi zariadeniami je teda niekde na úrovni 4 ms (reálne merania auto-
rov tejto publikácie preukázali oneskorenie okolo 40 – 50 ms – pozn. autorov). 
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Kvalita tohto pripojenia sa teda dá porovnávať so sieťami 4G (LTE) či 5G-NR 
a môže znamenať prelom pre V2X prostredie v oblastiach, kde sa nebude dať 
spoľahnúť na mobilnú sieť postavenú na Zemi, prípadne tam, kde stavba takejto 
siete nebude technicky možná alebo ekonomicky výhodná. Takáto sieť je však 
náročnejšia na výstavbu a prevádzku – prevádzkovatelia musia na nízky orbit vy-
pustiť tisíce satelitov na to, aby pokryli celé územie Zeme. Navyše, zariadenie na 
Zemi sa musí veľmi často prepájať medzi jednotlivými satelitmi – tieto satelity 
totiž nie sú z pohľadu zariadenia na Zemi nehybné, ale pohybujú sa rýchlosťou 
približne 7 km za sekundu.

V čase písania tejto publikácie sa zatiaľ žiadna satelitná konštelácia nepou-
žíva v prostredí prepojenej dopravy (V2X), dá sa však predpokladať, že toto sa 
v najbližších rokoch zmení.

1.4 Senzorické a technické vybavenie automatizovaných 
vozidiel

Ak by sme si mali jednoducho povedať, čím sa odlišuje automatizované vo-
zidlo od normálneho vozidla, zrejme by sme povedali, že sú to senzory, ktoré 
umožňujú vozidlu vnímať svoje okolie, a počítačové systémy, ktoré sa na základe 
údajov zo senzorov rozhodujú, akým spôsobom zasahovať do riadenia vozidla. 
Jednoznačná odpoveď na to, aké senzory sú potrebné na to, aby vozidlo mohlo 
byť plne automatizované a malo dostatok informácií na to, aby sa vedelo ro-
zhodnúť v každej situácii, zatiaľ asi neexistuje. Je predmetom odborných pole-
mík a konkurenčného súboja rôznych výrobcov senzorov či komponentov pre 
automobily. Medzi najpoužívanejšie senzory však dnes patria nasledujúce:
 – GNSS senzory,
 – kamery,
 – stereo kamery,
 – radary,
 – LiDARy,
 – ultrazvukové senzory.

1.4.1 GNSS senzory
Čo sa týka bežných kamier a GNSS senzorov, tam nie je veľký priestor na po-

lemiku. V podstate všetci výrobcovia sa zhodujú na tom, že týmito senzormi musí 
disponovať každé vozidlo už od 2. úrovne automatizovanej jazdy. Keďže poža-
dujeme, aby vozidlo bolo schopné čítať dopravné značky a udržiavať sa v jazd-
ných pruhoch, minimálne jedna predná kamera je nevyhnutnosťou – zároveň 
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dnes už pri nových vozidlách úplne bežným štandardom. Takisto už len kvôli 
tomu, aby sme vo vozidle mohli mať satelitnú navigáciu, potrebujeme vedieť 
určiť polohu vozidla. V hovorovej reči sa veľmi často hovorí o tom, že vozidlo 
má „GPS modul“, toto však nie je technicky presné. Na strednom orbite, približ-
ne vo výške 20 000 km nad zemským povrchom, planétu obiehajú štyri satelitné 
konštelácie, ktoré je možné použiť na určovanie polohy zariadenia. Z politických 
a bezpečnostných dôvodov prevádzkuje každá zo štyroch veľmocí svoj vlastný 
systém – v prípade USA je to GPS, v prípade EÚ je to Galileo, Rusko prevádz-
kuje GLONASS a Čína zas systém BeiDou. Okrem toho, že všetky tieto systémy 
majú aj svoje vojenské využitie pre armády ich prevádzkovateľov a spojencov, sú 
dostupné aj na bežné civilné použitie a dnes sú na trhu bežne dostupné moduly, 
ktoré dokážu komunikovať naraz so všetkými štyrmi systémami a určovať tak 
polohu zariadenia presnejšie a spoľahlivejšie.

Obrázok 3 Porovnanie orbitov rôznych satelitných konštelácii okolo Zeme23

23 Comparison of GPS, GLONASS, Galileo and COMPASS (medium Earth orbit satellites) orbits 
with International Space Station, Hubble Space Telescope, geostationary and graveyard orbits, 
and the nominal size of the Earth, 2021. Dostupné na: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b4/Comparison_satellite_ navigation_orbits.svg>.
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Pri presnosti určovania polohy pomocou dát zo satelitov výsledok priamočia-
ro závisí od kvality (a aj ceny) použitého prijímača. Malé GNSS moduly, aké sú 
použité napríklad aj v mobilných telefónoch, je možné kúpiť rádovo za jednotky 
až desiatky eur, ich presnosť určovania polohy je však nepoužiteľná pre potre-
by automatizovaných vozidiel. Tieto senzory spravidla dokážu určiť polohu na 
Zemi s presnosťou približne 10 metrov.24 Na trhu sú dostupné aj omnoho presnej-
šie moduly, ich cena sa spravidla hýbe v stovkách eur, disponujú, okrem iného, aj 
lepšími anténami a dokážu určiť polohu na Zemi s presnosťou v desiatkach cen-
timetrov. Komunita odborníkov venujúca sa problematike automatizovaných vo-
zidiel však v poslednom období poukazuje na to, že pre potreby automatizovanej 
jazdy bude potrebné používať vysoko presné GNSS zariadenia, ktorých výpočty 
je možné spresňovať tzv. korekčnými dátami (ktoré sú GNSS modulu doručo-
vané prostredníctvom rádiových vĺn alebo prostredníctvom internetu), vďaka 
ktorým tieto zariadenia dokážu určovať polohu na Zemi s presnosťou 1 – 2 cen-
timetrov. Tu však treba brať ohľad na to, že presnosť určovania polohy pomocou 
GNSS senzorov je priamočiaro závislá od počtu viditeľných satelitov z pohľadu 
zariadenia na Zemi, a na výslednú presnosť môžu mať vplyv aj meteorologické 
podmienky (hustá oblačnosť, zrážky atď.). Pri prejazde popod diaľničný most či 
počas jazdy v tuneli vozidlo nemá šancu spoľahnúť sa na pozičné dáta zo sateli-
tov – presnosť určovania polohy sa výrazne zhoršuje až na nepoužiteľnú úroveň 
desiatok metrov. Ak má byť vozidlo schopné určovať svoju polohu presne aj 
na miestach, kde signál z GNSS satelitov nie je dostupný, je potrebné vozidlo 
vybaviť sadou akcelerometrov či gyroskopov schopných komunikácie s GNSS 
modulom, aby vedelo svoju polohu dopočítavať z poslednej dostupnej presnej 
súradnice na základe nameraných zrýchlení v rôznych osiach pohybu.

1.4.2 Kamery
Ako sme už povedali, spolu s GNSS senzormi sú kamery najbežnejší senzor, 

ktorým už dnes disponujú takmer všetky moderné vozidla, bez ohľadu na ich 
úroveň možnej automatizovanej jazdy. Kým na účely bežného asistenčného sys-
tému (čítanie rýchlostných značiek, udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu) úplne 
postačuje použitie jednej prednej kamery, ak chceme, aby sa vozidlo pomocou 
kamier orientovalo v priestore, potrebujeme vozidlo vybaviť kamerami tak, aby 
mohlo sledovať celé 360-stupňové okolie.

24 MERRY, K., BETTINGER, P. Smartphone GPS accuracy study in an urban environment. In 
PloS one. 2019. Dostupné na: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0219890>.
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Ohľadom kombinácie kamier a iných senzorov v kontexte plne automatizo-
vanej jazdy sa vedie medzi odbornou verejnosťou pomerne silná polemika – časť 
odborníkov sa drží názoru, že vozidlo je potrebné vybaviť čo najširším spektrom 
rôznych druhov senzorov, keďže každý druh senzoru má svoje možnosti a svo-
je obmedzenia. Iná časť odborníkov s tým však nesúhlasí a prejavuje názor, že 
dostatočný počet kamier je absolútne postačujúci a že žiadny iný druh senzoru 
na vnímanie okolitého prostredia nie je potrebný. Ich argumentácia sa pomerne 
často opiera o tvrdenie, že ľudia – vodiči používajú na vnímanie okolia iba svoje 
oči a ani tými nevidia celý čas 360-stupňové okolie vozidla, teda obrazové sní-
manie okolia musí stačiť aj technológii na to, aby sme dosiahli najvyššiu, piatu 
úroveň automatizovanej jazdy. Aká bude aplikačná prax o desať rokov, je zatiaľ 
ťažké odhadnúť, pravdepodobne budú existovať odvážnejší výrobcovia a opa-
trnejší výrobcovia a každý bude sadu senzorov pre svoje vozidlá vyberať podľa 
svojho uváženia. Samozrejme, existuje možnosť, že otázku, aké senzory použiť, 
čiastočne vyriešia aj regulátori konkrétnymi predpismi.

Aj pri samotných kamerách záleží na tom, aká kamera je použitá – kame-
ry majú rôzne rozlíšenia, rôzne FPS (počet snímok za sekundu), rôzne svetelné 
vlastnosti v rôznych svetelných podmienkach a pasažier v automatizovanom vo-
zidle určite bude požadovať, aby kamery na vozidle fungovali správne aj v noci 
počas dažďa, aj uprostred slnečného dňa, keď slnko svieti naplno priamo do ka-
mery.

Práve rôzne svetelné podmienky a anomálie na obraze môžu byť kľúčovým 
problémom, ak sa vozidlo má spoliehať iba na obraz z kamier. V roku 2016 sa 
napríklad udiala na Floride nehoda automatizovaného vozidla Tesla, pri ktorej 
zomrel majiteľ vozidla. Jeho automobil bol v jazdnom režime „Autopilot“ (ob-
chodný názov pre automatizovanú jazdu vozidiel Tesla) a jazdnú dráhu skrížil 
biely náves nákladného vozidla. Kamery však proti svetlu nedokázali rozlíšiť 
biely objekt od bielej oblohy – počítač nerozpoznal, že pred vozidlom sa nachá-
dza prekážka v podobe návesu. Vozidlo disponovalo aj radarom, avšak tento ná-
ves bol na pomerne vysokom podvozku a podľa dostupných informácií sa pred-
pokladá, že radar presvietil priestor pod podvozkom – teda tiež neidentifikoval 
prekážku v jazdnej dráhe. Keďže vodič nevenoval pozornosť riadeniu svojho 
vozidla, dôsledky boli tragické.

Okrem detekcie objektov a prekážok na ceste sú kamery kľúčové aj pre spo-
mínané rozpoznávanie dopravného značenia. Pri spracovávaní obrazu z kamier 
však treba rozlišovať, či hovoríme iba o samotnom rozpoznávaní dopravného 
značenia alebo o jeho porozumení v širšom kontexte. Dnes sa totiž už bežne 
výrobcovia vozidiel chvália tým, že ich modely dokážu rozpoznávať dopravné 
značky. Väčšina vozidiel má však presne definované, ktoré konkrétne značky 
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rozpoznáva (zväčša ide najmä o rýchlostné obmedzenia, značky „Stoj, daj pred-
nosť v jazde“, „Zákaz predchádzania“, „Zákaz vjazdu – protismer“), a rozpo-
znávanie týchto značiek je primárne určené iba ako doplnková informácia pre 
vodiča v rámci informácií zobrazených na prístrojovej doske – prečítanie značky 
nevstupuje do riadenia vozidla. Dnešné modely počítačového videnia dokážu 
veľmi spoľahlivo a jednoznačne identifikovať, aká dopravná značka sa na obraze 
z kamery nachádza. Vozidlá však zatiaľ nedokážu rozumieť širšiemu kontextu 
dopravného značenia.

Obrázok 4  Zvislá dopravná značka s doplnkovou tabuľou vzťahujúca sa na svetelnú signali-
záciu za ňou (Google Streetview)

Príklad na obrázku 4 na fotografii z Bratislavy zachytáva situáciu, keď sa pred 
hranou križovatky nachádza svetelná signalizácia a pred ňou sa nachádza kombi-
nácia dvoch zvislých dopravných značiek, pričom jedna je rozšírená o doplnkovú 
tabuľu. Na tejto križovatke vozidlu nestačí identifikovať, že je pred ním svetelná 
signalizácia a nejaké značky, kým nedokáže porozumieť celému kontextu tohto 
značenia. Pri tomto príklade by v prvom rade vozidlo potrebovalo rozoznať, že 
svetelná signalizácia je zapnutá, a v tom prípade ignorovať dopravnú značku „daj 
prednosť v jazde“. Zároveň sa tu však nachádza značka „prikázaný smer jazdy 
vpravo“, ktorá je však rozšírená o doplnkovú tabuľu s textom „v čase neriadenia 
svetelnými signálmi“. Vozidlo by tak muselo byť v prvom rade schopné prečítať 
a porozumieť textu písanému v slovenskom jazyku a spojiť si to so značkou 
„prikázaný smer jazdy vpravo“ a zároveň by muselo vyhodnotiť, či je svetelná 
signalizácia aktívna alebo nie je, a podľa toho vyhodnotiť, či sa má značkou 
„prikázaný smer jazdy vpravo“ zaoberať alebo je v danom momente táto značka 
bezpredmetná.
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Výskum a vývoj v oblasti komplexného porozumenia dopravného značenia 
a dopravnej situácie na ceste je v tomto smere stále iba v začiatkoch. Prostredie 
členských štátov EÚ je o to komplikovanejšie, že dopravné predpisy a dopravné 
značenie stále nie sú úplne harmonizované. Každý členský štát používa dopln-
kové tabule vo svojom úradnom jazyku, existujú aj drobné rozdiely v samotnom 
grafickom vyobrazení dopravných značiek. Takisto sú v dopravných predpisoch 
členských štátov EÚ drobné rozdiely, ktoré ale môžu byť zásadné z pohľadu ro-
zhodovania sa automatizovaného vozidla. Iba ako malý príklad môže poslúžiť 
to, že kým na Slovensku križovatka ruší predchádzajúce zákazy a v križovatke 
riadenej svetelnou signalizáciou je všeobecne zakázané otáčať sa, v susednom 
Rakúsku nič z tohto na cestách neplatí. Je teda dôležité, aby automatizované vo-
zidlo, ktoré sa ma pohybovať v rôznych členských štátoch EÚ, okrem technickej 
schopnosti vidieť značenie na ceste bolo schopné rozpoznané značenie pochopiť 
v kontexte situácie na ceste a v kontexte legislatívy daného štátu.

1.4.3 Stereo kamery
Kým obyčajná kamera dokáže snímať obraz v dvojrozmernom priestore, ste-

reo kamera je zariadenie, ktoré dokáže zachytávať dvojrozmerný obraz oboha-
tený o tzv. hĺbkovú mapu. Z takéhoto obrazu je potom možné povedať nielen to, 
aké objekty boli v zornom poli kamery rozpoznané, ale aj ako ďaleko sa nachá-
dzajú od kamery, resp. vozidla, ktoré takouto kamerou disponuje. Stereo kamera 
je zvyčajne založená na princípe dvoch objektívov a softvéru, ktorý dokáže tieto 
dva obrazy spracovať a vypočítať ich porovnaním, ako ďaleko sa nachádzajú 
jednotlivé časti obrazu od kamery. Tieto kamery môžu byť rozšírené o ďalšie 
senzory (napr. infračervené svietenie pre videnie v tme). 

Obrázok 5 Stereo kamera Intel RealSense25

Pri stereo kamere, podobne ako pri každom senzore, je potrebné poznať li-
mity jej schopností. Napríklad kamera Intel RealSense zobrazená na ilustrač-
nom obrázku 5 dokáže vyhodnotiť vzdialenosti objektov v rozsahu od približne  
10 centimetrov do 10 metrov. Akonáhle je objekt ďalej ako 10 metrov od kamery, 

25 Obrázok je prevzatý z produktového katalógu spoločnosti Intel. Dostupné na: <https://www.
intel.com/content/ www/us/en/architecture-and-technology/realsense-overview.html>.
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nie je možné z jej obrazu a hĺbkovej mapy spoľahlivo určiť reálnu vzdialenosť 
objektu.

1.4.4 Radar
Radary sú pomerne častým typom senzoru v moderných vozidlách. Môžeme 

sa s nimi stretnúť úplne bežne v súčasnosti, ak vozidlo disponuje adaptívnym 
tempomatom (Adaptive Cruise Control – ACC). Ak vodič nastaví požadovanú 
rýchlosť jazdy, vozidlo si radarom meria vzdialenosť od prvého vozidla pred ním 
a prispôsobuje rýchlosť jazdy vozidla tak, aby bol vždy dodržaný bezpečný od-
stup a nedošlo ku kolízii. Takisto na princípe radaru môže byť implementovaná aj 
núdzová brzda – ak vozidlo zistí, že hrozí kolízia s objektom pred ním, aktivuje 
plné brzdenie a snaží sa predísť kolízii.

Základným princípom fungovania radaru je vyžarovanie elektromagnetic-
kých vĺn a meranie času, za aký sa k radaru vráti jeho vlastný signál odrazený od 
prekážky pred senzorom. Väčšina radarov v automobilovom priemysle využíva 
frekvenčné pásmo od 76 do 81 GHz, pričom správne fungovanie radaru môžu 
negatívne ovplyvňovať rôzne vedľajšie odrazy či interferencie. Pomerne často 
sa vodiči sťažujú, že v hustom snežení pri jazde na diaľnici sa na prednej maske 
vozidla vytvorí hrubá vrstva snehu, ktorú radar nedokáže spoľahlivo presvietiť 
a vozidlo deaktivuje systém adaptívneho tempomatu, prípadne núdzového brz-
denia.

Taktiež sa môže stať, že niektoré typy objektov na ceste radar nemusí zachy-
tiť, pretože ich jednoducho presvieti (tenká kartónová krabica a pod.).

1.4.5 LiDAR
Asi o máloktorom type senzoru pre automatizované vozidlá sa vedie tak ak-

tívna diskusia, ako je to v prípade LiDARu. Základný princíp tohto senzora je po-
dobný ako v prípade radaru – senzor emituje elektromagnetické žiarenie a prijíma 
odrazy. V tomto prípade sa však pohybujeme v inom spektre elektromagnetické-
ho žiarenia – laserovom svetle. LiDARy používané v automobilovom priemysle 
používajú svetlo vlnových dĺžok medzi 900 – 1 500 nanometrami. Ak by sme to 
chceli vyjadriť vo frekvenčnom spektre, LiDARy využívajú elektromagnetické 
žiarenie vo frekvenciách medzi 200 000 – 330 000 GHz (200 – 330 THz), teda 
o štyri rády ďalej než klasický automobilový radar. Vďaka tejto vlastnosti dokáže 
LiDAR omnoho presnejšie identifikovať, aké objekty sa pred ním nachádzajú 
a v akej sú vzdialenosti. Navyše, vlnové dĺžky laserového svetla, ktoré využívá 
LiDAR, sú pomerne blízke k vlnovým dĺžkam viditeľného svetla, vďaka čomu je 
možné obraz z kamier doplniť o obraz z LiDARu a získať tak omnoho presnejšiu 
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informáciu o tom, aký objekt je v akej vzdialenosti od vozidla. Výhodou LiDA-
Rov je to, že tieto informácie o vzdialenostiach dokážu poskytovať aj na väčšie 
vzdialenosti, bežne je to 100 až 200 metrov. 

Nevýhodou LiDARov je zatiaľ ich cena, kým radarové moduly či kamery 
sa cenovo pohybujú v desiatkach či stovkách eur, kvalitný LiDAR s vysokým 
rozlíšením je stále záležitosťou niekoľkých tisíc až desaťtisíc eur za jeden kus. 
Z toho možno čiastočne pramení polemika ohľadom využívania LiDARov pre 
potreby inteligentných a automatizovaných vozidiel. Kým napríklad Tesla tvr-
dí, že LiDAR je zbytočný, a deklaruje, že nemá v pláne LiDARy používať, iné 
automobilky (najmä európske prémiové značky) deklarujú, že LiDAR bude dô-
ležitým, možno až kľúčovým senzorom pre spoľahlivé nasadzovanie automati-
zovanej dopravy.

Obrázok 6 Obraz zachytený LiDARom s vysokým rozlíšením – Velodyne HDL-6426

1.4.6 Ultrazvukové senzory
Omnoho skôr, než začali výrobcovia automobilov používať vo svojich pro-

duktoch radary či LiDARy, objavovali sa vo vozidlách ultrazvukové senzory. 
Najčastejšie ich môžete vidieť na prednom a zadnom nárazníku – na tejto tech-
nológii je spravidla postavený parkovací asistent (či už v podobe zvukového či 
obrazového upozornenia, alebo automatického parkovania vozidla). Výhodou 
tohto senzoru je pomerne nízka cena a schopnosť dostatočne presne detegovať 
objekty, ktoré sú veľmi blízko k vozidlu. Ultrazvukové senzory, ktoré sa využí-
vajú pri parkovacích asistentoch, sú schopné identifikovať vzdialenosť objektu 
od vozidla v rozpätí od 2 centimetrov do približne 10 metrov.

26 Obrázok je prevzatý zo stránky Mapix Technologies. Dostupné na: <https://www.mapix.com/
lidar-scanner-sensors/velodyne/velodyne-hdl64/>.
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1.4.7 Kombinácia a redundancia senzorov
Z informácií, ktoré sme si povedali o jednotlivých senzoroch a ich možnos-

tiach, jednoznačne vyplýva, že ak poznáme silné a slabé stránky jednotlivých 
typov senzorov, máme možnosť kombinovať ich na vozidle tak, aby sme pokryli 
všetky scenáre, ktoré pokryť potrebujeme. Ultrazvukový senzor nepoužijeme na 
detekciu vozidla 200 metrov pred nami, LiDARom zasa nechceme merať vzdia-
lenosť od objektu, ak je objekt od nás 5 centimetrov. Ak však vhodne skĺbime 
všetky druhy senzorov, rozširujú sa naše možnosti správneho vnímania okolia.

Treba však myslieť aj na to, že každý senzor, z ktorého potrebujeme spracová-
vať údaje v reálnom čase, vyžaduje nejaký výpočtový výkon. Čím väčší výpoč-
tový výkon potrebujeme, tým viac stúpajú naše nároky na hardvérové vybave-
nie počítačových jednotiek vo vozidle a stúpa aj energetická náročnosť. Taktiež 
musia vývojári automatizovaných vozidiel myslieť na to, že každý senzor môže 
zlyhať, a preto je žiadúce mať použité senzory vo vozidle aspoň zdvojené (čím 
väčšia redundancia, tým väčšia spoľahlivosť celého systému). Použitie väčšieho 
množstva senzorov má však taktiež dopady na požadovaný výpočtový výkon 
a na energetickú spotrebu samotných senzorov. V neposlednom rade, každý sen-
zor použitý na vozidle vstupuje do celkovej ceny vozidla, ktorú zaplatí zákazník. 
Je preto dnes obrovskou výzvou pre výrobcov automobilov hľadať optimálnu 
kombináciu a počet rôznych druhov senzorov pre vozidlo tak, aby systém bol čo 
najspoľahlivejší a zároveň čo najefektívnejší, s čo najprimeranejšou cenou.

1.5 Funkčná bezpečnosť a spoľahlivosť automatizovaných 
vozidiel

V predchádzajúcich podkapitolách sme sa venovali všeobecnému opisu a zá-
kladným vlastnostiam technologických prvkov, ktoré sa využívajú pre potreby 
automatizovaných vozidiel. Či už ide o dátové modemy, satelitné antény, rôzne 
typy senzorov, alebo počítačové jednotky umiestnené vo vozidle, stále sú to iba 
technické komponenty, ktoré môžu zlyhať. V prípade, že zlyhajú bez toho, aby 
sa o to pričinil nejaký útočník, môžeme hovoriť o zlyhaní na úrovni funkčnej 
bezpečnosti (safety). V ideálnom svete by sme sa možno mohli usilovať o to, 
aby všetky komponenty, či už hardvérové, alebo softvérové, boli dokonalo spo-
ľahlivé a my by sme sa problematikou funkčnej bezpečnosti nemuseli zaoberať. 
Vzhľadom na reálny svet a na fakt, že technické komponenty môžu zlyhávať, sa 
musia vývojári vozidiel postaviť čelom všetkým výzvam funkčnej bezpečnosti.
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Základným dokumentom z pohľadu funkčnej bezpečnosti vozidiel je štan-
dard ISO 26262 Road vehicles – functional safety.27 Tento dokument sa za-
oberá funkčnou bezpečnosťou každého elektronického komponentu, ktorý má 
byť použitý v automobilovom priemysle. Venuje sa celému životnému cyklu 
jednotlivých súčiastok – od procesu ich špecifikácie, návrhu cez implementáciu, 
integráciu, verifikáciu, validáciu a uvedenie na trh. Napriek tomu, že je primárne 
určený pre elektronické a elektrické komponenty vo vozidle, často sa vzťahuje aj 
na mechanické komponenty, zvlášť v dnešných vozidlách, kde sa hranica medzi 
mechanickými a elektronickými komponentmi miestami stiera. Tento dokument 
vychádza zo všeobecnejšieho štandardu IEC 61508 Functional Safety of Elec-
trical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems,28 ktorý 
sa zaoberá funkčnou bezpečnosťou elektronických a programovateľných zaria-
dení naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami.

Práve štandard IEC 61508 poskytuje jasný pohľad na to, ako sa má pristu-
povať k funkčnej bezpečnosti elektronických komponentov ako takej. Štandard 
vychádza z predpokladu, že nulové riziko nie je možné dosiahnuť, je možné iba 
znižovať pravdepodobnosti zlyhávania jednotlivých komponentov. Na funkčnú 
bezpečnosť sa tento štandard pozerá pohľadom, ktorý by sa dal parafrázovať 
slovami, že „zariadenie má buď fungovať korektne, alebo má zlyhať spôsobom, 
ktorý sme predvídali a ktorý nepredstavuje neznáme riziko“. Kľúčovým aspek-
tom dosahovania funkčnej bezpečnosti podľa tohto dokumentu je precízna ana-
lýza rizík a zatriedenie rizík do určitých tried pravdepodobností, že sa prejavia. 
Prvoradým cieľom je identifikovať a čo najviac znížiť počet tých rizík, ktoré 
považujeme za netolerovateľné. 

Štandard IEC 61508 rozdeľuje riziká v dvoch rovinách. Prvou rovinou je 
pravdepodobnosť ich výskytu od tzv. frequent, teda zlyhaní, ktoré môžu nastať 
opakovane niekoľkokrát počas životného cyklu komponentu, po incredible, teda 
takých, pri ktorých nepredpokladáme a neveríme, že nastanú. Druhou rovinou 
sú dôsledky, ktoré zlyhanie komponentu prinesie. Tu je najnižšou kategóriou 
negligible, teda také dôsledky, pri ktorých nastane v najhoršom prípade drobné 
zranenie, po catastrophic, pri ktorých dôjde k usmrteniu viacerých osôb naraz.

Už spomínaný štandard ISO 26262 je akousi nadstavbou štandardu  
IEC 61508, resp. upresnením všeobecného štandardu na oblasť automobilového 
priemyslu. Štandard ISO 26262 zavádza pojem „Automotive Safety Integrity 
Level“ (ASIL), ktorý je klasifikačnou stupnicou rizík a dôsledkov pre použitie 

27 ISO. ISO: 26262 - Road vehicles – Functional safety 2011. Dostupné na: <https://www.iso.org/
standard/43 464.html>. 

28 IEC 61508-1:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-re-
lated systems. 
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v automobilovom priemysle. ASIL rozoznáva štyri úrovne, a to od úrovne ASIL A  
(najmenej závažná) až po ASIL D. Práve trieda ASIL D predstavuje tie riziká, 
ktorých dôsledky môžu znamenať usmrtenie viacerých životov naraz, ak dôjde 
k zlyhaniu komponentu. Netreba sa teda čudovať, že väčšina výrobcov kompo-
nentov pre automobilový priemysel si dáva záležať na tom, aby ich produkty boli 
certifikované na úrovni ASIL D. 

Kým štandardy ISO 26262 a IEC 61508 sa zaoberajú funkčnou bezpečnosťou 
najmä z pohľadu hardvéru a samotnej elektroniky, v automatizovaných vozidlách 
je potrebné sa pozerať aj na funkčnú bezpečnosť softvéru, keďže ten rozhoduje 
o tom, ako sa vozidlo v danej situácii zachová. 

Najznámejšími pojmami v oblasti funkčnej bezpečnosti softvéru v moder-
ných vozidlách (a teda v blízkej budúcnosti aj automatizovaných vozidlách) sú 
MISRA-C a AUTOSAR.

MISRA-C29 je sada odporúčaní pre softvérových vývojárov (konkrétne pre 
programovací jazyk C), ktorí píšu programy pre použitie v automobilovom prie-
mysle. Tieto odporúčania sú rozdelené do troch tried – povinné, požadované 
a odporúčané. Povinné hovoria o tom, ktoré podmienky musia byť splnené za 
každých okolností. Trieda Požadované sa zasa venuje podmienkam, ktoré majú 
byť splnené, ak neexistuje špecifický dôvod, prečo splnené nie sú. Odporúčané 
sú niečo ako best-practices, nevyžaduje sa striktný súlad kódu s týmito odpo-
rúčaniami. Zdrojový kód programu napísaný v štandardizovanom jazyku C je 
možné podrobiť auditu a certifikácii voči odporúčaniam MISRA-C a je možné 
jednoznačne skonštatovať, či kód tieto odporúčania spĺňa alebo nie.

AUTOSAR30 (Automotive Open System Architecture) je výsledkom partner-
skej spolupráce viacerých výrobcov, tvorcov softvéru pre automobilový priemy-
sel a snaží sa definovať otvorenú a štandardizovanú softvérovú architektúru pre 
programy používané v elektronických riadiacich jednotkách vo vozidlách (ECU). 
AUTOSAR opisuje špecifikáciu základných softvérových modulov a rozhraní 
a definuje spoločnú metodiku pre tvorbu softvéru na použitie v automobiloch 
naprieč rôznymi dodávateľmi.

Z pohľadu funkčnej bezpečnosti je dôležité spomenúť, že v súčasnosti sa nie-
ktorí výrobcovia nových vozidiel začínajú prihlasovať k filozofii, že vo vozidle 
nebude niekoľko malých samostatných riadiacich jednotiek, ale že srdcom inte-
ligentného vozidla bude jeden veľmi výkonný počítač, ktorý bude riadiť všetko.

29 Misra Consortium Ltd. Dostupné na: <https://www.misra.org.uk>.
30 AUTOSAR (Automotive Open Systems Architecture). Dostupné na: <https://www.autosar.org/>. 
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Obrázok 7 Smerovanie architektúry vnútrovozidlových sietí31

Tento prístup prináša vývojárom množstvo výhod, no z pohľadu funkčnej 
(a v konečnom dôsledku aj kybernetickej) bezpečnosti predstavuje architektúru, 
pri ktorej vzniká tzv. single point of failure, teda jeden komponent, ktorý ak zly-
há, zlyhal celý systém. Opäť je teda na mieste otvoriť otázku redundancie a ho-
voriť o tom, čo má systém robiť, ak tento jeden centrálny prvok zlyhá.

1.6 Kybernetická bezpečnosť automatizovaných vozidiel
S nástupom automatizovaných vozidiel sa z automobilov čoraz viac stávajú 

akési počítače na kolesách a dnes už medzi sebou výrobcovia nesúťažia až tak 
veľmi na poli konštrukčných parametrov vozidla, ako medzi sebou súperia v ob-
lasti technológií, ktoré dokážu do vozidla zakomponovať. Akýkoľvek počítačový 
program však môže byť potenciálnym terčom útoku. Navyše, v prostredí prepo-
jených vozidiel, ktoré sme si opísali v predchádzajúcich podkapitolách, je to ešte 
komplikovanejšie – ak je vozidlo pripojené na internet, je možné na jeho systémy 
útočiť v podstate odkiaľkoľvek. 

Vzhľadom na túto vlastnosť moderných (nielen automatizovaných) vozi-
diel je pochopiteľné, že už nestačí hovoriť o funkčnej bezpečnosti jednotlivých 
komponentov, ale musíme sa na počítačové vybavenie vozidla pozerať ako na 

31 Obrázok je prevzatý z materiálov spoločnosti NXP Semiconductors. Dostupné na: <NXP.com>.
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informačný systém a zaoberať sa jeho informačnou alebo kybernetickou bez-
pečnosťou. Pre upresnenie pojmov, v oblasti informačných systémov sa môže 
hovoriť o informačnej bezpečnosti alebo kybernetickej bezpečnosti, pričom tieto 
pojmy sú do určitej miery zameniteľné. Ak by sme chceli tieto pojmy od seba čo 
najpresnejšie odlíšiť, mohli by sme povedať, že „informačná bezpečnosť“ hovorí 
o ochrane informácií a informačných systémov pred ich zneužitím, neoprávne-
ným získavaním, neoprávneným alebo nežiadaným pozmenením, prípadne úpl-
ným zničením. Pod pojmom „kybernetická bezpečnosť“ sa spravidla rozumie 
ochrana počítačových systémov pred ich poškodením či zničením. Vzhľadom 
na to, že pojmy „informačný systém“ a „počítačový systém“ sú v prípade auto-
matizovaných vozidiel v podstate synonymá, z pohľadu tejto publikácie autori 
používajú pojmy „informačná bezpečnosť“ a „kybernetická bezpečnosť“ taktiež 
ako synonymá.

Tak ako pri funkčnej bezpečnosti, ani pri kybernetickej bezpečnosti nedo-
kážeme dosiahnuť nulovú úroveň rizika. O stopercentnej úrovni kybernetickej 
bezpečnosti môžeme hovoriť iba v prípade vozidiel, ktoré nedisponujú žiadnou 
programovateľnou či komunikačnou jednotkou.

Obrázok 8 Súvis komunikačných schopností vozidla a možností útoku na jeho systémy

Každý nový stupeň vývoja inteligentných vozidiel (a najmä nový stupeň ko-
nektivity) predstavuje aj nový stupeň rizika z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. 
Špeciálne pri automatizovaných vozidlách dnes predpokladáme, že ide o vozidlá 
vybavené komplexným a robustným počítačovým systémom pozostávajúcim 
z miliónov riadkov kódu, ktoré sú počas celej doby svojej prevádzky pripojené 
k internetu. Navyše, ak prihliadneme na to, že tieto počítačové systémy v auto-
matizovaných vozidlách sú vo vysokej miere centralizované, musíme predpokla-
dať, že útok, ktorý môže byť vedený odkiaľkoľvek, môže cieliť na akýkoľvek 
komponent daného vozidla. Kým pri vozidle, ktoré nie je pripojené k internetu, 
bolo možné kybernetický útok na programovateľné jednotky vozidla viesť, iba ak 
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útočník získal fyzický prístup k vozidlu, pri pripojenom vozidle táto podmienka 
absentuje. Takisto v minulosti práve decentralizovaná architektúra jednotlivých 
riadiacich jednotiek a komunikačných zberníc z podstaty svojho návrhu prinášala 
istý stupeň kybernetickej bezpečnosti, aj tento pohľad už musíme v súčasnosti 
považovať za bezpredmetný.

Náhľad do prístupu ku kybernetickej bezpečnosti v súčasných vozidlách sa 
dá nájsť v dostupných materiáloch z vývojových centier rôznych výrobcov auto-
mobilov. Napríklad v prezentácii spoločnosti Volkswagen z roku 201932 je možné 
nájsť niekoľko myšlienok, ktoré chce automobilka uplatňovať pri svojich mode-
loch v najbližšej budúcnosti. V tejto prezentácii sa spomína niekoľko nosných 
myšlienok pre budúce modely skupiny VW, pričom základnou tézou je pripo-
jenosť vozidla. Autori v prezentácii píšu, že „inteligentné vozidlo neustále zvy-
šuje svoj výkon prostredníctvom aktualizácii a vylepšení po predaji vozidla“.33 
Predpokladá sa teda, že vozidlo bude na dennej báze dostávať softvérové aktua-
lizácie, čím bude získavať buď úplne nové funkcionality, alebo vylepšenie tých 
existujúcich.

Obrázok 9 Pohľad na kybernetickú bezpečnosť v nových vozidlách skupiny Volkswagen34

Keď sa v tejto prezentácii pozrieme na technické detaily (pozri obrázok 9), 
zistíme, že autori prezentácie si uvedomujú, že v tejto novej architektúre počí-
tačového systému vozidla sú na jednej strane systému brzdy či riadenie vozidla, 
a na druhej strane útočník pripojený k vozidlu cez internet. Autori prezentácie 

32 WILLE, M., KRIEGER, O. Volkswagen AG: Ethernet & Adaptive AUTOSAR Key elements 
of the new Volkswagen E/E architecture. In Technische Entwicklung Elektrik/Elektronik. 2019. 
Dostupné na: <http://www.innovation4.cn/library/r41368>.

33 Tamže, fotka č. 4. 
34 Obrázok je prevzatý z materiálov stránky Innovation. Dostupné na: <http://www.innovation4.cn/

library/r41368>.
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navrhujú, že kybernetická bezpečnosť celého systému bude v tomto prípade 
postavená na existencii troch oddelených virtuálnych lokálnych sietí (VLAN), 
pričom tieto siete budú od seba oddelené smerovačmi (slovenský ekvivalent pre 
router – pozn. autorov) a filtrami sieťovej prevádzky. Takýto návrh však evokuje, 
že všetky systémy budú spolu fyzicky prepojené a bezpečnosť počítačového sys-
tému je postavená na správnej softvérovej konfigurácii konkrétnych sieťových 
komponentov. Môžeme teda predpokladať, že ak by sa útočníkovi podarilo pre-
lomiť bezpečnosť týchto kľúčových komponentov a pozmeniť ich konfiguráciu, 
mohol by na diaľku získať prístup ku kritickým prvkom vozidla (riadenie, brzdy 
atď.), čo by predstavovalo obrovské riziko z pohľadu kybernetickej bezpečnosti 
s priamym presahom do rizika v oblasti funkčnej bezpečnosti vozidla s vážnym 
ohrozením pasažierov a ostatných účastníkov cestnej premávky na zdraví či na 
životoch. Týmto nechceme, samozrejme, spochybniť odbornosť a kvalitu návrhu 
vývojárov spoločnosti Volkswagen AG. Používame však túto prezentáciu ako 
príklad a zároveň varovný prst pre fakt, že kým donedávna nemal žiadny útoč-
ník šancu cez internet ovplyvňovať brzdové systémy vozidiel na našich cestách, 
v blízkej budúcnosti toto riziko bude vo vozidlách prítomné. V automatizova-
ných vozidlách o to viac, že pri nich sa už z podstaty ich návrhu počíta s tým, že 
do ich riadenia bude možné zasahovať na diaľku prostredníctvom dispečingu či 
operátora v ľubovoľnej podobe.

Keď sme spomenuli, že z automatizovaných vozidiel sa stáva v podstate po-
čítač na kolesách, z technického pohľadu je tu vhodné vyjadriť sa aj k samotnej 
bezpečnosti zdrojového kódu. Marketingové oddelenia rôznych výrobcov auto-
matizovaných vozidiel na akejkoľvek úrovni automatizovanej jazdy radi vo svo-
jej komunikácii používajú počet riadkov kódu. Napríklad automobilový výrobca 
Jaguar Land Rover sa v roku 2019 v tlačovej správe vyjadril, že plne automa-
tizované vozidlo bude vyžadovať softvér pozostávajúci z jednej miliardy riad-
kov zdrojového kódu.35 Automobilka Porsche patriaca pod koncern Volkswagen 
zasa v správe na portáli Medium.com uviedla, že ich moderné vozidlá už dnes 
z pohľadu ich softvéru pozostávajú zo 100 miliónov riadkov kódu.36 Akokoľvek 
tieto čísla môžu znieť ohurujúco, ak sú adresované smerom k laickej verejnosti, 
odborná verejnosť by sa k týmto číslam mala stavať opatrnejšie.

35 Jaguar Land Rover findes the teenagers writing the code for a self-driving future. 15. 4. 2019. 
Dostupné na: <https://media.jaguarlandrover.com/news/2019/04/jaguar-land-rover-finds-teen-
agers-writing-code-self-driving-future>.

36 A Modern Car Runs on 100 Million Lines of Code – but Who Will Write Them in the Future? 10. 
12. 2021. Dostupné na: <https://medium.com/next-level-german-engineering/porsche-future-of-
-code-526eb3de3bbe>.
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Medzi programátormi sa už desiatky rokov vedú polemiky o tom, koľko chýb 
sa nachádza v zdrojovom kóde programu po tom, ako ho autor napíše. Napriek 
tomu, že naprieč rôznymi zdrojmi sa tieto hodnoty líšia (a navyše je takmer ne-
možné ich overiť), analytická spoločnosť Coralogix v roku 2015 na svojom blogu 
zverejnila štatistiky,37 z ktorých vyplýva, že po tom, ako priemerný programátor 
napíše 1 000 riadkov kódu, je v tomto kóde 70 chýb a po procese testovania a od-
haľovania chýb aj tak ešte 15 chýb unikne a dostane sa až ku koncovému zákaz-
níkovi. Podľa starších informácií z portálu Wired odvolávajúcich sa na aktivity 
výskumnej univerzity Carnegie Mellon z roku 2004 obsahuje komerčný softvér 
20 – 30 chýb na 1 000 riadkov kódu.38 Niektoré novšie zdroje sú optimistickejšie 
a hovoria o počte chýb 1 až 25 na 1 000 riadkov kódu komerčného softvéru.

Akokoľvek by sme sa k týmto číslam postavili, ak budeme vychádzať z infor-
mácií výrobcov automobilov o celkovom počte riadkov kódu v ich produktoch, 
môžeme predpokladať, že v automatizovaných vozidlách aj po tom, ako prejdú 
náročným testovaním a procesom odhaľovania chýb, bude stále v zdrojovom 
kóde ich softvéru prítomných niekoľko miliónov chýb. Tieto chyby môžu byť 
rôznej závažnosti – od úplne zanedbateľných až po mimoriadne závažné, bude 
preto veľkou výzvou pre všetky vývojárske oddelenia, testerov, ale aj audítorov 
a certifikačné autority zabezpečiť, aby sa do sériovej výroby dostávali vozidla so 
softvérom obsahujúcim čo najmenej chýb a ideálne s čo najnižšou závažnosťou. 
Nedá sa však predpokladať, že by sme v blízkej budúcnosti mali k dispozícii 
softvér úplne bez chýb. Aj preto musíme na tieto chyby pozerať ako na jedno 
z identifikovaných rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti automatizovaných 
vozidiel a venovať im patričnú pozornosť.

1.7 Kategórie útokov a hrozieb
Na vedenie presnej diskusie o kybernetickej bezpečnosti je potrebné zadefino-

vať si najskôr kategórie útokov a hrozieb. Existuje viacero metód na kategorizá-
ciu útokov kybernetickej bezpečnosti. Jednu z najprehľadnejších a najaktuálnej-
ších kategorizácii útokov so zameraním na V2X komunikáciu automatizovaných 
a prepojených vozidiel aj s ohľadom na problémy pri ochrane súkromia uvádza 
Yoshizawa a kol.

37 ASSARAF, A. This is what your developers are doing 75 % of the time, and this is the cost you 
pay. 19. 2. 2015. Dostupné na: <https://coralogix.com/blog/this-is-what-your-developers-are-
-doing-75-of-the-time-and-this-is-the-cost-you-pay>.

38 Fewer Bugs Than Rivals. 14. 12. 2004. Dostupné na: <https://www.wired.com/2004/12/linux-
-fewer-bugs-than-rivals/>. 



43

1 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL – TECHNICKÉ ASPEKTY

Kategórie útokov Opis útoku Výsledná hrozba

Pasívne vs.
Aktívne

Pasívne: útočník monitoruje komunikačné 
kanály pre získavanie informácií z nich.

Aktívne: útočník posiela rušivé správy  
do komunikačného kanála alebo  
na poškodenie systému.

Pasívne: získané údaje môžu identifikovať 
alebo byť použité na sledovanie vozidiel.

Aktívne: rušivé správy môžu spôsobiť 
autonehodu alebo narušiť systém, čo má 
za následok stratu informácií alebo poruchu 
systému.

Lokálny vs.
Vzdialený rozsah

Lokálny: pasívne sledovať alebo aktívne 
posielať rušivé správy na konkrétnom 
mieste do jeho blízkeho okolia.

Vzdialený: pasívne monitorovať alebo  
aktívne odosielať rušivé správy do/z jedné-
ho alebo viacerých vzdialených miest.

Lokálny: rozsah a vplyv zberu údajov  
a rušivých správ je obmedzený iba  
na konkrétnu oblasť.

Vzdialený: rozsah a vplyv zberu údajov  
a rušivých správ siahajú do širších oblastí.

Lokálny vs.
Globálny pohľad

Lokálny pohľad: zber údajov v obmedze-
nom rozsahu, napríklad pomocou jedného 
zariadenia alebo iba malého počtu zariadení 
v obmedzenej oblasti.

Globálny pohľad: zber a agregácia dát  
z veľkého množstva zariadení vo väčšej 
oblasti.

Lokálny pohľad: získanie sieťovej premávky 
iba v obmedzenej oblasti.

Globálny pohľad: získanie sieťovej  
premávky vo väčšej oblasti, napríklad  
v celej krajine.

Vnútorný vs.
Vonkajší

Vnútorný: zamestnanec infraštruktúrneho 
systému ukradne dáta alebo naruší jeho 
prevádzku. 

Vonkajší: hacker zostrojí zariadenie,  
ktoré posiela správy ako falošné vozidlo, 
alebo sa naruší systém.

Vnútorný: strata alebo únik údajov, ktoré 
sú inak dostupné len pre členov vo vnútri 
organizácie. 

Vonkajší: rušivé správy z falošného  
zariadenia spôsobujú negatívne následky, 
ako napríklad nehody.

Individuálny vs.
Organizovaný

Individuálny: motivovaný útočník s iba 
obmedzeným rozpočtom a materiálmi  
a úmyslom narušiť komunikáciu.

Organizovaný: organizovaná skupina  
(napr. národný štát) s takmer neobme-
dzenými zdrojmi, veľkými rozpočtami, 
zariadeniami a materiálmi s úmyslom 
narušiť nepriateľský štát.

Individuálny: obmedzený dopad s ohľadom 
na schopností jednotlivca, napríklad  
iba malý počet falošných zariadení.

Organizovaný: organizovanejšie  
a rozsiahlejšie útoky umožnené použitím 
vyhradenej infraštruktúry.

Tabuľka 2 Kategórie útokov a hrozieb pre bezpečnosť a súkromie39

Rôzne typy protivníkov majú rôzne ciele a motiváciu. Kým samostatný útoč-
ník sa môže iba zabávať narušením spoločnosti a pravdepodobne sa uspokojí 
s výsledným chaosom. Na druhej strane veľká skupina, napríklad organizova-
ného zločinu, môže mať za cieľ narušiť mier v nepriateľskom štáte s úmyslom 

39 YOSHIZAWA, T., SINGELÉE, D., MUEHLBERG, J. T., DELBRUEL, S., TAHERKORDI, A., 
HUGHES, D., PRENEEL, B. A Survey of Security and Privacy Issues in V2X Communication 
Systems. ACM Computing Surveys. 2022. Dostupné na: <https://arxiv.org/pdf/2208.14674.pdf>.
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spôsobiť chaos, fyzické a materiálne škody a paniku. V oboch prípadoch sú však 
motivácia a ciele protivníkov spojené s aspektmi CIA triády:
 – Znížená dôvernosť – ako výsledok ohrozenia súkromia majiteľov vozidiel 

sledovaním a identifikáciou ich vozidiel.
 – Znížená integrita systému – tým, že sa stane nedôveryhodným, napríklad pri-

pájaním falošných vozidiel posielajúcich falošné správy.
 – Znížená dostupnosť systému – narušením systému pre podporu bezpečnosti 

na cestách, napríklad vytvorením situácie nedostupnosti služby (DoS).
Denial of Service (DoS) je typ útoku, ktorý má za následok nedostupnosť 

služby pre autorizovaných používateľov. V kontexte V2X komunikácie sa konco-
vé zariadenia útočníka môžu pokúsiť rezervovať dostupné prostriedky siete, aby 
napríklad vyčerpali dostupné rádiové kanály alebo preťažili jadro siete autenti-
fikačnými správami. Vozidlá legitímnych používateľov potom nedokážu získať 
prostriedky na realizáciu vlastných komunikácií. Opatrením na predchádzanie 
tomuto typu útokov je použitie autentifikačných metód založených na podpise 
s použitím certifikátov, čím sa dovolí prístup k prostriedkom iba pre autorizova-
ných používateľov.

Pri Man in the Middle (MITM) útoku je zariadenie protivníka umiestnené 
medzi vysielajúcimi a prijímajúcimi vozidlami a sníma všetky informácie odo-
sielané medzi týmito dvoma vozidlami – vydáva sa za vozidlo a zúčastňuje sa 
komunikácie V2X. Tento útok je veľmi závažný z dôvodu citlivosti informácií 
týkajúcich sa bezpečnosti a dopravy, ktoré sú v komunikácii medzi vozidlami, 
a môže viesť k stratám na majetku aj ľudských životoch. Protiopatrením na za-
medzenie útokov MITM je nasadenie silných autentifikačných metód s digitálny-
mi certifikátmi alebo autentifikáciou typu zero-knowledge proof.

Masquerading a Impersonation sú príbuzné typy útokov, kde sa zariadenie 
útočníka vydáva za iné vozidlo. Pri Masquarading je vytváraná nová fiktívna 
identita, pri Impersonation útočník použije zachytenú identitu už legitímne au-
tentifikovaného vozidla, čo je často prvým krokom sofistikovanejších útokov. 
Prevenciou a ochranou voči obom typom útokov je autentifikácia s digitálny-
mi certifikátmi, využitie dôveryhodnej autority a použitie variabilných MAC  
a IP adries.

Evesdropping nastáva, keď protivník zachytáva správy V2X komunikácie 
posielané vzduchom a môže byť schopný vkladať falošné správy na manipuláciu 
iných používateľov. Tomuto útoku sa dá predísť správnym použitím zabezpeče-
nia fyzickej vrstvy a šifrovaním prenášaných dát.

Pri Jamming zariadenie útočníka zámerne generuje zavádzajúce správy alebo 
signály V2X na rovnakom frekvenčnom kanáli, kde dochádza k legitímnemu 
prenosu. Cieľom je narušiť komunikáciu medzi vozidlami a donútiť ich tak prijať 



45

1 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL – TECHNICKÉ ASPEKTY

nesprávne rozhodnutia. Rušičky tiež môžu negatívne ovplyvniť príjem legitím-
nych paketov V2X, ale tiež zabrániť legitímnej V2X komunikácii obsadením 
použitých bezdrôtových kanálov. Pred týmto útokom sa dá brániť iba použitím 
technológie Spread Spectrum, či už vo forme Frequency Hoppping (FHSS), ale-
bo Direct Sequence (DSSS).

Location spoofing – útočník posiela falošné informácie o polohe, aby narušil 
správne vytvorenie trás pre smerovanie vozidiel. Okrem toho je protivník schop-
ný napodobniť informácie o umelo vytvorenej premávke alebo bezpečnej polo-
he, aby zmiatol pripojené vozidlá. Protiopatrením na zabránenie tomuto útoku je 
použitie mechanizmov pre autentifikáciu, ktoré integrujú aj dáta o polohe, resp. 
prijímanie týchto dát iba od reálnych autentifikovaných zariadení.

Location tracking je útok, pri ktorom útočník mieni sledovať trasu vozidla, 
aby tak nepriamo získal osobné údaje vodiča. Tomuto útoku sa dá predísť pou-
žitím bezpečnostných mechanizmov na overovanie identity účastníkov komuni-
kácie spolu so silnou autentifikáciou a autorizáciou pre prístup k týmto informá-
ciám.

Pri Replay útoku je zámerom protivníka šírenie nesprávnych informácií vo 
V2X systéme cez legitímne zariadenia, či už vozidlá, alebo elementy infraš-
truktúry, ktoré ich redistribuujú do ostatných častí systému. Ide o zlomyseľné 
opakovanie predtým útočníkom zachyteného legitímneho vysielania V2X ko-
munikácie. Takto opakované vysielanie môže spôsobiť, že prijímajúce vozidlá 
budú nesprávne reagovať na neexistujúci stav vozovky. Obranou je autentifikácia 
všetkých legitímnych správ spolu so zahrnutím časovej pečiatky timestamp, kedy 
bola správa vysielaná.

Information forgery je útok, pri ktorom protivník generuje a odosiela falošné 
V2X správy alebo falošné varovania. Ide o veľmi nebezpečný útok, keďže tieto 
falošné správy majú oklamať V2X entity v okolí, aby podnikli nesprávne rozhod-
nutia, a mohli by tak spôsobiť dopravnú nehodu. Opatrením na predchádzanie 
týmto útokom je autentifikácia všetkých legitímnych správ s použitím digitálne-
ho podpisu a certifikátov a spracovanie iba autentifikovaných správ.

Deletion a Message modifiation sú útoky, pri ktorých útočník naruší integritu, 
ako aj dôveru v správnosť dát legitímnej V2X komunikácie ich ovplyvnením. De-
letion je zlomyseľné vymazanie alebo oneskorenie vysielaných správ V2X, ktoré 
môže spôsobiť, že prijímajúce vozidlá nebudú včas konať v reakcii na núdzovú 
udalosť. Pri Message modification protivníci môžu zlomyseľne upravovať alebo 
pozmeniť obsah V2X správ vysielaných z legitímnych uzlov. To môže ovplyvniť 
prijímajúce vozidlá, aby spracovali nesprávne informácie o stave vozovky a po-
tom urobili nesprávne rozhodnutia/akcie. S úpravou správ V2X je spojené vyso-
ké riziko, keďže umožňuje ovplyvniť fungovanie celého systému. Predchádzanie 
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týmto útokom je teda veľmi dôležité a je možné implementovaním autentifikácie 
typu zero-knowledge proof na všetky správy V2X komunikácie.

Pri Sybil útoku útočník používa viacero identít na generovanie a vysielanie 
rôznych správ ostatným vozidlám. Tieto vozidlá budú veriť, že správy pochádza-
jú z rôznych vozidiel a následne môžu spraviť chybné rozhodnutie. Obranou je 
registrácia používateľov a zariadení, pridelených rádiových kanálov a verifikácia 
polohy – všetko s použitím centrálnej autority pre ich verifikáciu a validáciu.

1.8 Základné štandardy kybernetickej bezpečnosti 
automatizovaných vozidiel

Tak ako nároky na funkčnú bezpečnosť pokrývajú viaceré štandardy a odpo-
rúčania, ktoré sme si spomenuli v predchádzajúcich častiach textu, podobne je 
to aj s kybernetickou bezpečnosťou. Problematikou kybernetickej bezpečnosti 
sa zaoberajú mnohé priemyselné odvetvia a nutnosť brať ohľad na kybernetickú 
bezpečnosť tu bola roky pred tým, než sme začali hovoriť o automatizovaných 
vozidlách. Z pohľadu štandardizácie a certifikácie kybernetickej bezpečnosti je 
základom sada štandardov označovaná ako ISO/IEC 27000:2018,40 ktorá pozo-
stáva z desiatok ďalších konkrétnych štandardov označovaných rôznymi číslami 
od ISO/IEC 27001 až po ISO/IEC 2779941 (neplatí však, že by išli všetky čísla 
striktne za sebou, mnohé čísla sú vynechané – pozn. autorov). Podobne ako pri 
funkčnej bezpečnosti, ani pri kybernetickej bezpečnosti neexistuje jednoznačný 
návod, ako dosiahnuť to, aby finálny produkt bol 100 % zabezpečený z pohľadu 
kybernetickej bezpečnosti.

Všetky štandardy zo sady ISO/IEC 27000, podobne ako štandardy v oblasti 
funkčnej bezpečnosti, vychádzajú z predpokladu, že vysokú úroveň kybernetic-
kej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba správnou analýzou rizík a definovaním 
ako k týmto identifikovaným rizikám pristupovať. Tieto štandardy používajú 
pojem „systém manažmentu informačnej bezpečnosti“ (SMIB) a popisujú ako 
takýto systém vytvoriť, implementovať, udržiavať a zlepšovať. Tieto štandar-
dy nie sú zamerané na žiadnu konkrétnu oblasť priemyslu či typ organizácie. 
Naopak, všetky požiadavky a odporúčania v týchto dokumentoch sú generické 

40 ISO. ISO/IEC 27000:2018 Information technology – Security techniques – Information securi-
ty management systems – Overview and vocabulary. Dostupné na: <https://www.iso.org/stan-
dard/73906.html>.

41 Prehľad štandardov ISO/IEC 27000. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/en/prehlad-stan-
dardov-iso-iec-27000/index.html>.
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a aplikovateľné na všetky organizácie nezávisle od ich typu, veľkosti a charakte-
ru.42 Jednotlivé štandardy v sade ISO/IEC 27000 sa ďalej zaoberajú konkrétnymi 
aspektmi kybernetickej bezpečnosti, ako je napríklad riadenie rizík, implementá-
cia opatrení, ekonomické dôsledky a pod.

Okrem týchto generických štandardov však existujú aj ďalšie, ktoré sa za-
meriavajú už priamo na oblasť cestných vozidiel. Takýmto štandardom je naprí-
klad dokument ISO/SAE 21434 Road Vehicles – Cybersecurity Engineering,43  
ktorý sa zaoberá celým životným cyklom vozidla z pohľadu kybernetickej bez-
pečnosti. Navyše, kybernetickou bezpečnosťou sa nezaoberá iba z pohľadu 
softvéru prítomného vo vozidle, ale zahŕňa aj akúkoľvek konektivitu vozidla 
smerom k ďalším systémom. Netreba zabúdať na to, že moderné vozidlá okrem 
svojho vlastného pripojenia k internetu poskytujú pasažierom ďalšie možnosti 
pripojenia, či už formou Wi-Fi hotspotu, USB konektora, alebo formou Blue-
tooth rozhrania.

Opäť, podobne ako pri sade štandardov ISO/IEC 27000, aj štandard ISO/SAE 
21434 slúži na to, aby sa zadefinovali politiky a procesy z pohľadu kyberne-
tickej bezpečnosti, manažovali identifikované riziká kybernetickej bezpečnosti 
a celkovo posilňovala kultúra návrhu počítačového systému vozidla v kontexte 
kybernetickej bezpečnosti. Dokument sa vo svojom texte opakovane odvoláva 
aj na štandard ISO 26262, ktorému sme sa venovali v podkapitole venovanej 
funkčnej bezpečnosti.

Pri štandarde ISO/SAE 21434 stojí za to spomenúť, že svojou filozofiou prí-
stupu ku kybernetickej bezpečnosti sa dá označiť za štandard, ktorý presadzu-
je tzv. security by design, teda snahu dosahovať vysokú úroveň bezpečnosti už 
z podstaty návrhu samotného systému. Táto filozofia v podstate hovorí o tom, že 
už od prvej etapy tvorby informačného systému je potrebné zaoberať sa jeho bez-
pečnosťou a mieru výslednej bezpečnosti zohľadňovať pri každej etape životné-
ho cyklu systému. Životný cyklus počítačového systému vo vozidle v ponímaní 
štandardu ISO/SAE 21434 je možné vyjadriť tzv. „V-modelom“, ktorý definuje 
jednotlivé fázy, akými systém prechádza od svojho vzniku až po nasadenie do 
prevádzky.

42 Tamže. 
43 ISO. ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles – Cybersecurity engineering. Dostupné na: <https://

www.iso.org /obp/ui/#iso:std:iso-sae:21434:ed-1:v1:en>.
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Obrázok 10 V-model životného cyklu počítačového systému z pohľadu ISO/SAE 2143444

1.9 Príklady útokov na automatizované vozidlá
Okrem „štandardných“ kybernetických útokov na automatizované vozidlá 

známych z bežných počítačových systémov sa objavujú nové typy útokov. Tie-
to často kombinujú aspekty bežných a nových metód, prípadne sa zameriavajú 
čisto na narušenie fungovania senzorov automatizovaných vozidiel cez známe 
fyzikálne javy.

Do druhej kategórie patrí aj skupina praktických útokov zneužitím lasera na 
ovplyvnenie automatického rozpoznávania svetelnej signalizácie. Princípom 
týchto útokov je interferencia vyvolaná laserovým lúčom na rotujúcej klapke 
CMOS senzorov v kamerách.

Tým je možné zmeniť detegovaný signál a spôsobiť, že červené svetlo je in-
terpretované ako zelené alebo naopak. Dôsledky chybného vyhodnotenia svetel-
nej signalizácie automatizovaným vozidlom sú závažné – interpretácia červené-
ho svetla ako zeleného môže spôsobiť dopravnú nehodu na križovatke, naopak, 
interpretácia zeleného svetla ako červeného môže spôsobiť zastavenie automati-
zovaného vozidla, čo môže mať za následok dopravné zápchy.

44 Overview of ISO/SAE 21434. Dostupné na: <https://www.security-analyst.org/iso-sae-21434/>.
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Obrázok 11 Bayerov filter a princíp fungovania rotujúcej klapky45

Premyslenosť tejto skupiny útokov interferenciou spôsobenou laserom spočí-
va v ich odlišnosti od jednoduchších útokov, napríklad dočasného oslepenia ale-
bo dokonca trvalého poškodenia kamery silným zdrojom svetla. Tieto tiež môžu 
ovplyvniť správne fungovanie CMOS senzoru kamery, ale fungujú iba na relatív-
ne malú vzdialenosť. To, že takýto základný útok prebieha, je tiež oveľa jedno-
duchšie odhaliteľné, a tak je možné spoľahlivejšie minimalizovať jeho následky. 

Naopak, ako demonštrovali Yan a kol., útoky s laserom spôsobenou interfe-
renciou fungujú na desiatky metrov a je veľmi náročné ich odhaliť. Správne na-
staveným laserom dokázali úspešne zmeniť automaticky rozpoznanú farbu svetla 
na vzdialenosť 40 – 80 m pri rôznych parametroch lasera a rýchlostiach, a to až 
v 30 % prípadov pri zmene farby z červenej na zelenú, a 86,25 % prípadov pri 
zmene zelenej farby na červenú.

Dopady tejto skupiny útokov sa dajú minimalizovať použitím viacerých ka-
mier alebo spájaním signálov s inými senzormi ako radar alebo LiDAR. Kame-
ry sú však lacné v porovnaní s LiDARom aj radarom, a preto sú najčastejšou 
metódou snímania a detekcie pre mnohé automatizované vozidlá, ktoré bývajú 
vybavené iba viacerými kamerami rozmiestnenými po celom vozidle. Jednotlivé 
kamery poskytujú najčastejšie monokulárne 2D videnie, ktoré rozlišuje uhly pre 
azimut a sklon (elevation) k rôznym objektom. Kombináciou obrazov z dvoch 
kamier a ich spracovaním špecializovaným softvérom je možné získať 3D obraz 
s informáciou o vzdialenosti.

45 YAN, C., XU, Z., YIN, Z., JI, X., XU, W. Rolling Colors: Adversarial Laser Exploits against 
Traffic Light Recognition. In 31st USENIX Security Symposium (USENIX SECURITY). 2022. 
Dostupné na: <https://www.u senix.org/system/files/sec22summer_yan.pdf>.
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Obrázok 12  Obraz z kamery v štandardných podmienkach a počas rôznych typov útoku lase-
rom spôsobenou interferenciou46

Spojenie (fusion) údajov z kamier spolu s informáciami z LiDARu posky-
tuje zvýšenie presnosti detekcie, hlavne presnejšej vzdialenosti, a tiež zvyšuje 
odolnosť systému voči útokom. Centrálne skenujúci LiDAR sa bežne montuje 
na strechu automatizovaného vozidla pre maximálny možný rozhľad. LiDAR je 
doplnkom pre kamery ako aktívny senzor, ktorý vytvára úplný 3D obraz z ná-
vratov bodov na základe časových rozdielov medzi vysielaním a príjmom svetel-
ných pulzov. LiDAR je v porovnaní s kamerami robustnejší spôsob pre detekciu, 
pričom preukázal lepšiu presnosť a odolnosť v mnohých situáciách, najmä za 
nepriaznivého počasia. Jednoduché útoky na ovplyvnenie detekcie objektov pro-
stredníctvom LiDARu tak majú nižšiu úspešnosť ako podobné útoky namierené 
voči kamerám. Navyše, údaje z LiDARu a kamier sú spájané, a tým sa zvyšuje 
robustnosť spojeného systému, pričom naivné útoky proti týmto fusion systé-
mom majú menej ako 10 % úspešnosť.

Obrázok 13  Tri najčastejšie používané kategórie multi-senzorového spájania pre detekciu ob-
jektov automatizovaných vozidiel47

Objavili sa však aj nové typy komplexných útokov proti fusion systémom, 
ktoré kombinujú informácie z kamery a LiDARu. Tieto útoky sú oveľa náročnej-
šie a stále majú relatívne nízku úspešnosť, keďže je potrebné ovplyvniť dva typy 
senzorov, a to konzistentným spôsobom. Často ide o útoky zamerané priamo na 
ovplyvnenie správneho fungovania AI softvéru na spracovanie informácií z ka-
mier a LiDARu.

46 Tamže.
47 HALLYBURTON, R. S., LIU, Y., CAO, Y., MAO, Z. M., PAJIC, M. Security analysis of came-

ra-LiDAR fusion against black-box attacks on autonomous vehicles. In 31st USENIX Security 
Symposium (USENIX SECURITY). Dostupné na: <https://www.usenix.org/system/files/sec-
22-hallyburton.pdf>.
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Medzi také patrí aj útok frustum (frustum = zrezaný ihlan) vyvinutý a pre-
zentovaný v článku Hallyburton a kol. Tento útok ovplyvňuje detekciu objektov 
cez fúziu dát z kamery a LiDARu pri zachovaní sémantickej konzistencie medzi 
údajmi kamery a LiDARu. Princíp fungovania vychádza z detekcie vzdialenosti 
objektov pomocou LiDARu vo vnútri zorného poľa kamery. Tento priestor má 
tvar pyramídy alebo ihlanu, na ktorého vrchole je senzor vozidla, a základňou je 
2D projekcia objektu. Samotný frustum útok je založený na vytváraní falošných 
odrazových bodov LiDARu reálnych objektov v tomto priestore. Tým útočník 
zdanlivo môže posunúť objekt vo vnútri zorného poľa kamery bližšie k alebo 
ďalej od vozidla. Rozdiel medzi 2D projekciou objektu v reálnej a sfalšovanej 
vzdialenosti vytvára zrezaný ihlan alebo frustum. Princíp frustum útoku je zo-
brazený na obrázku 14 nasledujúco: a) 2D detekcia RGP kamerou ako zdroj 
pre ďalšie spracovanie na b) 3D projekciu (skupina bodov ohraničených žltou) 
a útočníkom pridaných 20 falošných bodov (skupina bodov ohraničených červe-
nou) majú za následok detekciu objektu ďalej, ako sa v skutočnosti nachádza. To 
je viditeľné na c) pri pohľade z vtáčej perspektívy (BEV) – červený obdĺžnik je 
detegovaná poloha objektu a biely obdĺžnik je reálna poloha objektu.

Obrázok 14 Fungovanie frustum útoku48

Na dosiahnutie tohto cieľa útočníkovi stačí iba poznať približné umiestnenie 
skutočných objektov na scéne z pohľadu automatizovaného vozidla. Frustum 

48 Tamže.
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útok je nenápadný a takmer nedetekovateľný existujúcimi metódami na obra-
nu proti jednoduchým LiDAR spoofing útokom. Tento útok je realizovateľný 
s takmer 100 % úspešnosťou iba na stredné až dlhšie vzdialenosti 15 – 60 m. 
Pri vzdialenostiach menších ako 15 m už úspešnosť útoku prudko klesá spolu 
so vzdialenosťou, a to na menej ako 40 % pri vzdialenosti 10 m. Aj tak však 
tento útok môže mať za následok nestálu jazdu s prudkými zásahmi na predí-
denie kolíznych situácií detegovaných na poslednú chvíľu, čo možno vidieť na 
obrázku 15. Cieľové vozidlo (biele) je detegované prostredníctvom detekcie  
z 2D obrazu. Toto vozidlo bolo pôvodne detegované LiDARom vozidla obete 
(modré) a je nasledované systémom Apollo v bezpečnej vzdialenosti. Keď dôjde 
k útoku, Apollo deteguje sfalšované body ako objekt oveľa bližšie (červená), 
a tak zbytočne núdzovo brzdí a zastaví v strede jazdného pruhu. Iný softvér by 
mohol mať mierne odlišné správanie, možno aj prudkú zmenu smeru jazdy.

Obrázok 15  Úspešný frustum útok na automatizované vozidlo so softvérom Baidu Apollo 
v LGSVL simulátore49

1.9.1 Pohľad na infraštruktúru
Okrem toho, že funkčná a kybernetická bezpečnosť majú zabezpečiť správne 

fungovanie všetkých systémov vo vozidle, netreba zabúdať ani na fakt, že au-
tomatizované vozidlá sa v rámci svojej prevádzky pohybujú po nejakej cestnej 
infraštruktúre, ktorú majú na tieto účely k dispozícii a ktorej technický stav má 
priamy dosah na správne alebo nesprávne fungovanie automatizovaného vozidla. 
Aj preto v súčasnosti väčšina poskytovateľov taxislužieb založených na automa-
tizovaných vozidlách v niektorých mestách v USA zatiaľ tieto služby poskytuje 

49 Tamže.
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iba v rámci presne geograficky ohraničeného územia (tzv. geofencing). Je to 
najmä preto, že v súčasnosti ešte nie sú na trhu dostupné plne automatizované 
vozidlá, ktoré by si poradili s akoukoľvek situáciou, ktorá môže na ceste vznik-
núť. Ohraničením sa teda všetky potenciálne problémy s automatizovanou jaz-
dou zužujú na konkrétne menšie územie, ktoré si prevádzkovateľ služby dokáže 
poriadne otestovať, prípadne má v spolupráci so správcom infraštruktúry priamy 
dosah na kvalitu infraštruktúry a jej pripravenosť na prevádzkovanie automati-
zovaných vozidiel.

Najjednoduchším príkladom toho, ako môže stav infraštruktúry ovplyvniť 
fungovanie automatizovaného vozidla, je horizontálne dopravné značenie, na-
príklad čiary vyznačujúce jazdné pruhy na ceste. V súčasnosti už väčšina moder-
ných vozidiel, bez ohľadu na stupeň schopností automatizovanej jazdy, disponuje 
asistenčným systémom, ktorý dokáže vozidlo udržať v jazdnom pruhu, prípadne 
aspoň upozorniť vodiča na to, že sa približuje k čiare alebo opúšťa jazdný pruh 
bez toho, aby dal znamenie o zmene smeru jazdy. Tento systém je založený na 
obrazových dátach z prednej kamery vozidla a jednoduchými metódami počí-
tačového videnia sa snaží vozidlo identifikovať priestor medzi dvomi čiarami, 
ktorý definuje jeho jazdný pruh.

Obrázok 16  Príklad správneho a nesprávneho identifikovania jazdného pruhu vozidla metóda-
mi počítačového videnia (vlastné fotky autorov)50

50 Tamže. 
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Základným predpokladom na to, aby takýto systém fungoval správne, je ko-
rektné a jednoznačné vyznačenie jazdných pruhov na povrchu vozovky bez ďal-
ších vizuálnych defektov na vozovke, ktoré by mohli činnosť takéhoto systému 
negatívne ovplyvniť. Na obrázku 16 je ukážka toho, ako vozidlo metódami počí-
tačového videnia označuje svoj jazdný pruh. Obe snímky vznikli na tej istej ceste 
(cesta II. triedy II/503 medzi Malackami a Pezinkom), pričom na miestach, kde 
sú čiary výrazné a na asfalte sa nenachádzajú žiadne poškodenia, je tento pruh 
identifikovaný počítačom úplne správne až po horizont. Na druhej strane, ak sa 
na vozovke nachádzajú rôzne záplaty, systém môže mať problém správne určiť, 
čo je čiara vyznačujúca jazdný pruh a čo je čiara – záplata, ktorá by za ideálnych 
podmienok na ceste vôbec nemala byť.

V prípade bežného moderného vozidla (úroveň 1 či 2 automatizovanej jazdy), 
ktoré je vybavené systémom udržiavania v jazdnom pruhu, nepredstavuje takáto 
situácia žiadny problém, keďže ide len o asistenčný systém, ktorý ma vodičovi 
pomáhať, nepreberá však za neho žiadnu zodpovednosť. Pri nesprávnej alebo 
nejednoznačnej detekcii jazdného pruhu sa tento systém vypne a za riadenie vo-
zidla je zodpovedný vodič. Problém s takouto situáciou ale nastáva, ak uvažu-
jeme o vozidle na štvrtom či piatom stupni automatizovanej jazdy, kedy oča-
kávame, že vozidlo si musí so vzniknutou situáciu na ceste poradiť bez zásahu 
vodiča. Napriek tomu, že existujú ďalšie technické možnosti ako vozidlo udržať 
na ceste aj napriek nejednoznačnosti vyznačenia jazdných pruhov, malo by byť 
v záujme prevádzkovateľov automatizovaných vozidiel, ako aj správcov cestnej 
infraštruktúry zabezpečiť, aby takýchto situácií, ktoré môžu byť pre asistenčné 
systémy vozidla zmätočné, bolo na cestách čo najmenej.

Podobná situácia môže vzniknúť aj so zvislým dopravným značením. Na slo-
venských cestách existuje niekoľko príkladov, pri ktorých pre vozidlo vôbec nie 
je jednoduché jednoznačne povedať, či detegovaná zvislá dopravná značka platí 
pre toto vozidlo alebo nie.
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Obrázok 17 Nejednoznačné dopravné značenie z pohľadu automatizovaného vozidla51

Dopravné značenie v Bratislave zobrazené na fotografii zo služby Google 
Street View (obrázok 17), ktorá je súčasťou Google Maps, ukazuje, ako môže 
vyzerať zmätočná situácia pre automatizované vozidlo, ktoré by sa malo riadiť 
detegovaným dopravným značením podobne ako vodič. Situácia uvedená na fo-
tografii totiž ukazuje križovatku, kde sa na hrane križovatky naľavo od vozov-
ky nachádzajú na jednom stĺpiku dve zvislé dopravné značky, pričom jedna je 
upresnená doplnkovou tabuľou. Napriek tomu, že z kontextu značenia si väčšina 
vodičov domyslí, že všetky značky na tomto stĺpiku sú určené cyklistom na cyk-
listickom chodníku uprostred ulice, z pohľadu vyhlášky Ministerstva vnútra SR 
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení už situácia nie je tak jednoznačná.

Podľa tejto vyhlášky totiž doplnková tabuľa platí iba pre tú značku, „ktorá 
je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou“52. Z toho vyplýva, že značka 
„Daj prednosť v jazde“ platí pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Niektorí 
vodiči by mohli argumentovať pomerne rozšíreným mýtom, že zvislé značky sa 
umiestňujú vpravo, ale vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o do-
pravnom značení v § 4 ods. 2 hovorí, že „zvislú značku možno umiestniť aj opa-
kovane vľavo od vozovky alebo opakovane nad vozovkou, prípadne len vľavo od 
vozovky alebo len nad vozovkou“.

Ak by sme sa teda chceli situáciu vyobrazenú na obrázku 17 vyhodnotiť opti-
kou automatizovaného vozidla, musíme brať ohľad na to, že pre toto vozidlo pla-
tia dopravné predpisy rovnako ako pre ostatných vodičov. V tomto prípade však 
nestačí, aby vozidlo vedelo rozpoznať dopravné značky, keďže tu je kľúčové 

51 Snímka obrazovky je z Google Street View v rámci mapových služieb Google Maps.
52 Ustanovenie § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
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to, ktorá značka platí pre autá na ceste a ktorá pre cyklistov na cyklochodníku. 
Automatizované vozidlo by teda muselo byť schopné vyhodnocovať aj iné typy 
pozemných komunikácií vo svojom bezprostrednom okolí a muselo by vedieť 
jednoznačne určiť, ktorá dopravná značka patrí ku ktorej komunikácii.

Okrem situácie, v ktorej dopravné značenie môže byť nejednoznačné z dô-
vodu komplikovanejšej dopravnej situácie v zornom poli kamery, rozpoznávanie 
informácií kritických pre rozhodnutia týkajúce sa riadenia vozidla na základe 
obrazu z kamery dávajú aj obrovský priestor útočníkovi ovplyvňovať správne 
fungovanie týchto systémov.

Rôzne publikácie týkajúce sa bezpečnosti automatizovaných vozidiel53 bežne 
spomínajú ako hrozbu umiestňovanie falošného dopravného značenia na cesty, 
po ktorých môžu jazdiť automatizované vozidlá. V takomto prípade je možné 
mimoriadne negatívne ovplyvniť správne fungovanie modelov rozpoznávania 
objektov v obraze z kamery, a toto ovplyvňovanie funkčnosti takýchto systémov 
môže viesť k veľmi vážnemu ohrozeniu účastníkov cestnej premávky. Je teda na 
mieste otázka, ako zabezpečiť, aby vozidlo dokázalo nielen rozpoznať dopravnú 
značku na kamere, ale aj overiť, že táto dopravná značka je skutočne platná do-
pravná značka umiestnená správcom infraštruktúry a je žiadúce, aby sa ňou au-
tomatizované vozidlo riadilo. Okrem toho, že falošnými dopravnými značkami 
v zornom poli kamery automatizovaného vozidla môže útočník vedome ovplyv-
ňovať fungovanie jeho systémov, situácia s ovplyvnením systémov vozidla môže 
nastať aj neúmyselne.

Obrázok 18 Použitie vizuálu dopravnej značky v rámci reklamného plagátu54

53 European Union Agency for Cybersecurity. Cybersecurity Challenges in the Uptake of Artificial 
Intelligence in Autonomous Driving. 11. 2. 2021. Dostupné na: <https://www.enisa.europa.eu/
news/enisa-news/cybersecuri ty-challenges-in-the-uptake-of-artificial-intelligence-in-autono-
mous-driving>.

54 Obrázok je prevzatý z prezentačného webu spoločnosti Euline publishing graphic & print. Do-
stupné na: <https://www.euline.sk/gallery/adv>. 
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Na obrázku 18 je ako súčasť grafického vyhotovenia reklamy použité vizuál-
ne vyobrazenie dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“. Kým vodič – člo-
vek je zvyknutý vyobrazenie dopravných značiek v rámci reklamných plagátov 
ignorovať, počítačový systém automatizovaného vozidla by musel byť vybavený 
schopnosťou rozlíšiť, či má vo svojom zornom poli reklamu, ktorá obsahuje vi-
zuál dopravnej značky, alebo či ide o nejakú formu dočasného dopravného zna-
čenia.

Ďalšou možnosťou, ako riešiť problém s výskytom vizuálu dopravných zna-
čiek v rámci objektov, ktoré nie sú platnými dopravnými značkami, je riešenie 
tejto situácie cestou právnej úpravy – prijatím predpisu, ktorý by zabezpečil, aby 
sa v zornom poli kamery automatizovaného vozidla nemohlo vyskytnúť nič, čo 
by vyzeralo ako dopravná značka, kým by naozaj nešlo o platnú dopravnú znač-
ku.

Z pohľadu ovplyvňovania počítačových systémov automatizovaných vozidiel 
založených na spracovaní obrazu z kamery stoja za zmienku tzv. adversarial 
images,55 ktoré by sa dali voľne do slovenčiny preložiť ako „zákerné obrázky“. 
Ide o formu ovplyvňovania modelov počítačového videnia založených na prin-
cípe hlbokých konvolučných neurónových sietí (jedna z metód používaná na 
počítačové rozpoznávanie objektov v obraze – pozn. autorov56), keď je na pô-
vodný obrázok aplikovaná špeciálna vrstva rôznych pixelov rozmiestnených nad 
pôvodným obrázkom, ktorá spôsobí, že pre ľudské oko sa obrázok javí ako ne-
zmenený, avšak počítačové systémy objekty na obrázku vyhodnotia nesprávne.

Obrázok 19 Ukážka princípu fungovania adversial images57

55 DUJMOVIĆ, M., MALHOTRA, G., BOWERS, S. J. What do adversarial images tell us about 
human vision? In eLife. Dostupné na: <https://doi.org/10.7554/eLife.55978>. 

56 A Deep Convolutional Neural Networks. Dostupné na: <https://www.run.ai/guides/deep-learnin-
g-for-computer-vision/deep-convolutional-neural-networks>. 

57 DUJMOVIĆ, M., MALHOTRA, G., BOWERS, S. J. What do adversarial images tell us about 
human vision? In eLife. Obrázok č. 1. Dostupné na: <https://doi.org/10.7554/eLife.55978>.
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Takýmto spôsobom môže útočník ovplyvňovať systémy na rozpoznávanie 
dopravných značiek sofistikovaným spôsobom, keďže pozorovateľ – človek by 
na zobrazenej značke nedokázal pozorovať žiadnu anomáliu. Takýto typ útoku 
by útočník mohol použiť pomerne jednoducho pri digitálnych dopravných znač-
kách, ak by mal k dispozícii displej podporujúci dostatočne hlbokú škálu farieb.

Na záver treba poznamenať, že pri využívaní modelov umelej inteligencie 
na rozpoznávanie obrazu sa môže používať aj metóda posilňovaného učenia 
(z angl. reinforcement learning), kedy je systém implementovaný tak, že po-
čas svojej prevádzky sa kontinuálne menia parametre systému – môžeme si to 
zjednodušene predstaviť tak, že systém sa priebežne snaží učiť sa a zlepšovať 
svoje schopnosti. Tu však programátor nemá úplne priamy dosah na to, či sa sys-
tém v priebehu svojej prevádzky učí správne a zlepšuje, alebo sa učí nesprávne 
a môže dochádzať k zhoršeniu kvality jeho fungovania.

Obrázok 20 Správne rozpoznanie zvislej dopravnej značky

Pri diskusii o funkčnej a kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel 
netreba zabúdať na fakt, že všetky bežne používané metódy počítačového vide-
nia využívajúce modely umelej inteligencie na rozpoznávanie objektov v obraze 
určujú tieto objekty na pravdepodobnostnej škále od 0 do 100 %. Na obrázku 20  
je zobrazená situácia, keď počítač rozpoznal zvislú dopravnú značku „Hlavná 
cesta“ s pravdepodobnosťou 99,76 %. Napriek tomu, že to je pravdepodobnosť, 
o ktorej by sme mohli povedať, že takmer hraničí s istotou, z technického hľa-
diska to stále nie je jednoznačné a nespochybniteľné určenie dopravnej značky –  
existuje tu 0,24 % pravdepodobnosť, že model nerozoznal značku správne.  
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Aj tieto modely majú svoje nedostatky a občas sa môže stať, že niektoré časti 
obrazu vyhodnotia absolútne nesprávne.

Obrázok 21  Nesprávne rozpoznanie – časť obrazu bola chybne vyhodnotená ako dopravná 
značka

Na obrázku 21 môžeme vidieť situáciu, v ktorej vplyvom svetelných pod-
mienok a tvarom strechy jedného z domov stojaceho pri ceste model určený na 
rozpoznávanie dopravných značiek v obraze z kamery vyhodnotil prítomnosť 
dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“ s 69,38 % pravdepodobnosťou. Na 
tomto príklade môžeme poukázať na to, že nesprávne rozpoznanie objektu na 
obraze z kamery je takisto jedným z rizík kybernetickej a funkčnej bezpečnosti 
automatizovaného vozidla, ku ktorému je potrebné zaujať nejaké stanovisko – 
napríklad určiť, od akej hodnoty pravdepodobnosti alebo v akom počte opakujú-
cich sa snímok z kamery sa podarilo spoľahlivo rozpoznať objekt.

Otvorenou otázkou je, ako v ostrej prevádzke preveriť, že model rozpoznáva-
nia dopravných značiek vo vozidle stále funguje správne. Keďže ani precíznym 
testovaním nie je možné overiť tento model vo všetkých možných situáciách na 
ceste, je možné, že sa časom budú tieto systémy v rámci pravidelných prehliadok 
vozidla podrobovať systematickej validácii alebo inej forme kontroly, ktorá pre-
verí správnosť ich fungovania.
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2 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ – PRÁVNE ASPEKTY

V tejto kapitole budú v prvom rade ozrejmené pojmy „automatizované vo-
zidlo“ a „plne automatizované vozidlo“. Následne sa zameriame na možné re-
gulačné nástroje kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti budeme analyzovať 
právne predpisy, ktoré upravujú problematiku kybernetickej bezpečnosti v kon-
texte automatizovaných vozidiel. Pozornosť budeme venovať aj novej právnej 
úprave v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni práva EÚ, ktorá výrazným 
spôsobom ovplyvní výrobcov vozidiel. V závere dôjde k zhrnutiu kapitoly.

2.1 Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá
Problematiku automatizovaných vozidiel upravuje nariadenie o všeobecnej 

bezpečnosti.
Predmetné nariadenie definuje automatizované vozidlo ako „motorové vo-

zidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne po-
hybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, no pri ktorom sa stále predpokladá 
alebo vyžaduje zásah vodiča“.58 V anglickom preklade predmetného pojmu sa 
pre slovné spojenie „samostatne pohybovať“ používa slovné spojenie „move au-
tonomously“. V českom preklade je uvedené slovné spojenie „pohybovať auto-
matizované“. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti bližšie nešpecifikuje požia-
davky na automatizovaný pohyb vozidla. Z uvedenej definície vyplývajú štyri 
základné zákonné požiadavky na automatizované vozidlo. V prvom rade musí 
byť motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo samostat-
ne pohybovať. V druhom rade je samostatný pohyb vykonávaný len určitý čas. 
V treťom rade sa motorové vozidlo vie samostatne pohybovať bez dohľadu vo-
diča. Túto požiadavku je možné vyložiť tým spôsobom, že vodič nemusí ovládať 
vozidlo a môže vykonávať iné činnosti. V zmysle poslednej požiadavky sa od 
vodiča očakáva, že sa bude od neho vyžadovať zásah. Inými slovami, od vodiča 
sa vyžaduje, aby za určitých okolností prevzal ovládanie vozidla.

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vytvorilo koncept plne automatizova-
ných vozidiel. V slovenskom preklade je tento pojem definovaný ako „motorové 
vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať bez dohľadu 
vodiča“.59 Avšak v anglickom jazyku je definícia nasledujúca: „Motor vehicle 
that has been designed and constructed to move autonomously without any 

58 Článok 3 bod 21 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
59 Článok 3 bod 22 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
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driver supervision.“ V slovenskom preklade chýba slovo „samostatne“. V tom-
to prípade ide o závažnú chybu v slovenskom preklade predmetného nariade-
nia. V porovnaní s automatizovaným vozidlom sa plne automatizované vozidlo 
pohybuje samostatne, bez akýchkoľvek obmedzení a nevyžaduje sa, aby vodič 
zasiahol.

Automatizované vozidlá, ako aj plne automatizované vozidlá musia byť 
popri pokročilých systémoch vozidla vybavené aj ďalšími systémami. Medzi po-
kročilé systémy vozidiel možno zaradiť:60

a) systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti,
b) umožnenie montáže alkoholového imobilizéra,61

c) systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti,
d) pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením,
e) signál núdzového brzdenia,62

f) detekciu spätného chodu, a
g) zariadenie na záznam údajov o udalostiach.
Medzi ďalšie systémy, ktoré musia mať automatizované vozidlá a plne auto-

matizované vozidlá, možno zaradiť:63

a) systémy nahradzujúce ovládanie vozidla vodičom vrátane signalizácie, 
riadenia, zrýchľovania a brzdenia,

b) systémy, ktoré vozidlu poskytujú informácie o stave vozidla a okolitom 
prostredí v reálnom čase,

c) systémy monitorovania dostupnosti vodiča,
d) zariadenia na záznam údajov o udalostiach pre automatizované vozidlá,
e) systémy na poskytovanie bezpečnostných informácií ostatným účastní-

kom cestnej premávky. 
Z pohľadu naplnenia požiadavky, aby sa vozidlo pohybovalo samostatne, 

bez ohľadu na vodiča, budú najdôležitejšími systémami systémy nahradzujúce 
ovládanie vozidla vodičom vrátane signalizácie, riadenia, zrýchľovania a brzde-
nia. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti tento pojem nedefinuje a nešpecifikuje 
požiadavky na takéto systémy. Jednotlivé definície, postupy a technické špeci-
fikácie pre systémy nahradzujúce ovládanie vozidla vodičom a ostatné systémy 

60 Článok 6 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
61 Zariadenie na umožnenie montáže alkoholového imobilizéra je v zmysle čl. 3 bod 4 nariadenia  

o všeobecnej bezpečnosti „štandardizované rozhranie, ktoré umožňuje neskoršiu montáž alko-
holových imobilizérov v motorových vozidlách“.

62 Signál núdzového brzdenia je v zmysle čl. 3 bod 7 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti „funk-
cia svetelnej signalizácie, ktorá ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikuje, že 
vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia“.

63 Článok 11 ods. 1 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
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uvedené v čl. 11 ods. 1 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti budú upravené vo 
vykonávacích aktoch. V auguste 2022 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Ko-
misie (EÚ) č. 2022/1426 z 5. augusta 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplat-
ňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide 
o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie automatizo-
vaného systému riadenia (ADS) plne automatizovaných vozidiel. Cieľom prija-
tia týchto vykonávacích aktov je zaistiť bezpečnú prevádzku automatizovaných 
a plne automatizovaných vozidiel na pozemných komunikáciách.64

2.2 Kybernetická bezpečnosť automatizovaných vozidiel  
a plne automatizovaných vozidiel

Automatizované vozidlá sú vybavené rôznymi systémami a technológiami, 
ktoré umožňujú ich bezdrôtové pripojenie na iné vozidlá či infraštruktúru, a tak 
sa môžu stať cieľom rôznych kybernetických útokov, ktorých výsledkom môže 
byť aj kybernetický bezpečnostný incident. Kybernetický bezpečnostný incident 
nemusí byť len výsledkom cieleného kybernetického útoku, ale môže byť aj 
výsledkom chyby systému či nesprávnej ľudskej manipulácie. Následkom ky-
bernetického bezpečnostného incidentu môže byť narušenie fungovania alebo 
znefunkčnenie dôležitých funkcií vozidla, únik údajov a pod.

Takéto kybernetické bezpečnostné incidenty môžu mať fatálne následky 
v cestnej premávke nielen pre vodiča a pasažierov vozidla, ale aj pre ostatných 
účastníkov cestnej premávky, keďže môže dôjsť k narušenie bezpečnosti cestnej 
premávky, ku vzniku škodovej udalosti, zraneniu osoby či dokonca usmrteniu 
osoby. Preto je viac ako potrebné sa zaoberať otázkami kybernetickej bezpečnos-
ti automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel, ktorá by mala 
zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany automatizovaných vozidiel a plne auto-
matizovaných vozidiel, resp. ich systémov pred rôznymi kybernetickými hroz-
bami. 

Bezpečnosť cestnej premávky závisí od zaistenia dostatočnej úrovne bezpeč-
nosti systémov automatizovaného riadenia, ktoré vykonávajú jazdné úlohy na-
miesto vodiča. Preto je aj verejným záujmom, aby výrobcovia automatizovaných 
vozidiel a plne automatizovaných vozidiel realizovali bezpečnostné opatrenia 
a plnili na úseku kybernetickej bezpečnosti konkrétne povinnosti v prípade vzni-
ku kybernetických bezpečnostných incidentov.

64 Článok 11 ods. 2 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
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Príkladov úspešných kybernetických útokov na vozidlá, resp. ich systémy je 
viacero. V roku 2015 dvaja etickí hackeri, Charlie Miller a Chris Valasek, de-
monštrovali kybernetický útok, ktorým získali vzdialený prístup do vnútornej 
siete motorového vozidla Chrysler-Jeep a následne mohli ovládať brzdy, motor 
či stierače.65 

Kybernetické útoky môžu byť namierené na elektronické kontrolné jednotky 
(ECU),66 ktoré ovládajú elektrické systémy a subsystémy vo vozidle. Ako príkla-
dy elektronických kontrolných jednotiek možno uviesť rôzne moduly protiblo-
kovacieho systému (ABS),67 riadenia bŕzd, riadenia prevodovky, riadenia pohon-
nej jednotky, riadenia motora a pod.68 

Taktiež môžu byť kybernetické útoky namierené na senzorové technológie 
(RADAR, LIDAR), technológie videnia (HD kamery) či technológie určovania 
polohy (GPS). Cieľom kybernetických útokov môžu byť aj komunikačné tech-
nológie vo vozidle, ktoré zabezpečujú prenos údajov v rámci vozidla, ako aj ko-
munikáciu vozidla s inými vozidlami či infraštruktúrou.69 

Navyše, nemožno sa sústrediť len na kybernetickú bezpečnosť samotných 
automatizovaných vozidiel a systémov, ktoré vykonávajú niektoré alebo všetky 
jazdné úlohy, ale treba sa sústrediť aj na kybernetickú bezpečnosť infraštruktúry, 
s ktorou automatizované vozidlá komunikujú, resp. budú komunikovať. Ako prí-
klad možno uviesť svetelnú signalizáciu, dopravné značky či stanice kooperatív-
nych inteligentných dopravných systémov. V prípade, ak by inteligentné doprav-
né systémy odosielali pozmenené údaje napríklad o polohe vozidiel, vzdialenosti 
medzi vozidlami, tak by mohlo dôjsť k dopravnej nehode, a to z dôvodu, že 
systém vyhodnotil situáciu na základe týchto nesprávnych údajov. 

V oblasti kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel zohráva dôle-
žitú úlohu aj certifikácia kybernetickej bezpečnosti. A teda je namieste sa pýtať, 
či systémy, ktoré vykonávajú niektoré alebo všetky jazdné úlohy, musia spĺňať 
presne stanovené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. Certifikácia systémov 
automatizovaného riadenia, ktoré budú vykonávať jazdné úlohy namiesto vodiča, 

65 SCHELLEKENS, M. Car hacking: Navigating the regulatory landscape. In Computer Law and 
Security Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 307. Súčasné luxusné autá, ako napríklad BMW rady 7,  
môžu obsahovať až 150 elektronických kontrolných jednotiek. Bližšie pozri CHARETTE, R. 
N. How Software Is Eating the Car. The trend toward self-driving and electric vehicles will 
add hundreds of millions of lines of code to cars. Can the auto industry cope? Dostupné na:  
<https://spectrum.ieee.org/software-eating-car>.

66 Z angl. electronic control unit (ECU). Niekedy taktiež známe ako electronic control module 
(ECM).

67 Z angl. anti-lock braking system.
68 KYOUNGGON, K. et al. Cybersecurity for autonomous vehicles: Review of attacks and defen-

se. In Computers & Security. 2021, roč. 103, s. 2.
69 K príkladom kybernetických útokov pozri tamže, s. 1 – 27.
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má odlišné charakteristiky v porovnaní s certifikáciou fyzických komponentov 
vozidiel. Takéto systémy si vytvárajú aj vlastný kód (softvéru) nezávisle od svoj-
ho autora, a teda dochádza k neustálej zmene systému a nemožno povedať, že 
takýto systém je ten istý systém ako ten, ktorý bol certifikovaný pred uvedením 
na trh. Zodpovedanie týchto otázok bude pre kybernetickú bezpečnosť automa-
tizovaných vozidiel, ale aj pre bezpečnosť v cestnej premávke veľmi dôležité. 

Kybernetická bezpečnosť je v Stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu 
Slovenska chápaná ako prvok inteligentnej mobility a predstavuje jednu z kľú-
čových oblastí aj pre výskum a vývoj riešení v danej oblasti. Taktiež sa v pred-
metnej stratégii uvádza, že je potrebné aktualizovať a zdokonaľovať existujúci 
bezpečnostný rámec vrátane riešenia kybernetických hrozieb. Jednou z priorít 
predmetnej stratégie je aj zlepšenie súvisiacich predpisov, napríklad predpisov 
týkajúcich sa rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre automatizované 
vozidlá.70

2.3 Regulačné nástroje kybernetickej bezpečnosti 
automatizovaných vozidiel

V oblasti kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel vystupuje 
mnoho subjektov. V prvom rade sú to výrobcovia vozidiel a dodávatelia jednot-
livých komponentov a systémov, ale taktiež sú to samotní užívatelia vozidiel, 
správcovia cestnej infraštruktúry, poskytovatelia telekomunikačných služieb, or-
gány verejnej moci zodpovedné za oblasť cestnej premávky, ako aj osoby, ktoré 
sa snažia vykonať kybernetické útoky. 

Čo sa týka technológií, ktoré je potrebné chrániť, pôjde najmä o ochranu sys-
témov automatizovaných vozidiel, ale aj fyzických komponentov, ktoré sú zá-
vislé od týchto systémov. Oblasť kybernetickej bezpečnosti automatizovaných 
vozidiel sa vyznačuje zavádzaním procesov ako analýza rizík, identifikácia aktív 
či reakcie na kybernetické úroky. 

Aj pre oblasť kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel je prí-
značné prijímanie bezpečnostných opatrení, ktoré majú odvrátiť hrozby, resp. 
zmierniť následky úspešného kybernetického incidentu. Nemenej dôležitou čas-
ťou je detekcia a následná reakcia na úspešné kybernetické incidenty. 

Pri pohľade na všetky zainteresované subjekty, ich záujmy v oblasti zavádza-
nia automatizovaných vozidiel do cestnej premávky, ako aj všetky technológie 

70 Bližšie pozri Stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania 
dopravy na Slovensku do budúcnosti. Dostupné na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Mate-
rial/26846/1>.
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a jednotlivé procesy, ktoré sa v tejto oblasti zavádzajú, vzniká otázka, či proble-
matika kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel a plne automatizo-
vaných vozidiel môže byť vyriešená len prijatím legislatívy, alebo existujú aj iné 
nelegislatívne regulačné nástroje, prostredníctvom ktorých dochádza k regulácii 
tejto oblasti. 

Prvým nástrojom regulácie sú pochopiteľne právne normy,71 ktoré sú ob-
siahnuté najmä v legislatívnych aktoch prijatých na úrovni OSN, EÚ, ako aj Slo-
venskej republiky. V prípade kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozi-
diel by sme mohli právne normy rozdeliť do troch kategórií, a to na základe toho, 
akým spôsobom majú regulovať správanie adresátov týchto právnych noriem. 
V prvom prípade pôjde o právne normy, ktoré určujú, aký výsledok má adre-
sát týchto právnych noriem dosiahnuť. Druhým typom právnych noriem sú také 
právne normy, ktoré presne ustanovujú, aké nástroje má adresát právnych noriem 
použiť. Tretím typom právnych noriem sú také právne normy, ktoré ustanovujú, 
aký postup má adresát právnych noriem použiť.72

Pri identifikácii týchto typov právnych noriem je vždy potrebné vychádzať 
z kontextu, keďže sa niektoré typy môžu prelínať, a to najmä v prípade právnych 
noriem, ktoré určujú výsledok, a právnych noriem, ktoré určujú nástroje. Ako 
príklad možno uviesť ustanovenie zo zákona USA o bezpečnosti a súkromí vo 
vozidle z roku 2015,73 v ktorom je uvedené, že „vstupné body budú schopné 
okamžite odhaliť, nahlásiť a zastaviť pokus o zachytenie údajov o jazde a pre-
vzatie kontroly nad vozidlom“.74 Predstavuje táto norma schopnosť „odhaliť, na-
hlásiť a zastaviť“ výsledok alebo je možná interpretácia v zmysle, že je potrebné 
prijať opatrenia, ktoré zabezpečia odhalenie, nahlásenie, zachytenie? Oba výkla-
dy sú v tomto prípade akceptovateľné.75

Použitie právnych noriem, ktoré neustanovujú presný špecifický spôsob, akým 
sa má dosiahnuť konkrétny výsledok, je pre oblasť kybernetickej bezpečnosti 

71 Reguláciu prostredníctvom právnych noriem možno označiť za reguláciu správania na základe 
príkazov. Tieto mechanizmy sú založené na štátom uznaných a vyhlásených právnych predpi-
soch, ktoré obsahujú právne normy, ktoré zakazujú určité druhy správania, a v prípade porušenia 
týchto právnych noriem dochádza k ukladaniu sankcií. Bližšie pozri MORGAN, B., YEUNG, K. 
An introduction to law and regulation. Texts and materials. The law in context series. Cambridge 
: Cambridge University Press, 2007, s. 79 – 146.

72 SCHELLEKENS, M. Car hacking: Navigating the regulatory landscape. In Computer Law and 
Security Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 307 – 315.

73 Zákon o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015 (Security and Privacy in Your Car Act of 
2015), ktorý bol prijatý v USA. Dostupné na: <https://www.markey.senate.gov//imo/media/doc/
SPY%20Car%20legislation.pdf>. 

74 Ustanovenie § 30129 ods. 4 zákona USA o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015.
75 Uvedený príklad vychádza zo SCHELLEKENS, M. Car hacking: Navigating the regulatory 

landscape. In Computer Law and Security Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 311.



66

PRÁVNE A TECHNICKÉ ASPEKTY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL

príznačné. Pravidlá, ktoré neustanovujú konkrétny spôsob splnenia povinnosti 
a jej výkon je ponechaný na regulovaný subjekt, sa nazývajú performatívne pra-
vidlá. Napríklad smernica NIS v oblasti bezpečnostných požiadaviek ustanovuje 
členským štátom povinnosť, aby „prevádzkovatelia základných služieb prijali 
vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík súvi-
siacich s bezpečnosťou sietí a informačných systémov, ktoré využívajú vo svojej 
prevádzke“.76 Avšak výpočet konkrétnych opatrení, ktoré majú byť realizované, 
chýba. Je na členských štátoch, aké bezpečnostné požiadavky budú od konkrét-
nych subjektov vyžadovať, avšak tieto požiadavky musia dosiahnuť cieľ, ktorým 
je dostatočná úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov. Ako príklad 
taktiež možno uviesť ustanovenie zákona USA o bezpečnosti a súkromí vo vo-
zidle z roku 2015, v ktorom je uvedené, že „všetky údaje o jazde zozbierané 
elektronickými systémami zabudovanými do motorových vozidiel musia byť pri-
merane zabezpečené, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu“.77

V prípade právnych noriem, ktoré sú zamerané na konkrétne nástroje, ktoré 
má adresát právnych noriem použiť, dochádza k povinnosti realizovať konkrét-
ne bezpečnostné opatrenia zo strany subjektov. Ako príklad možno uviesť pred-
pis OSN č. 155, ktorý uvádza konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné realizovať 
v prípade rôznych hrozieb. Ak sú napríklad hrozbou médiá, ktoré sú infikované 
vírusmi a tieto médiá sú pripojené k vozidlu, tak bezpečnostným opatrením sú 
bezpečnostné kontroly, ktoré sa budú uplatňovať na externé rozhranie.78 

Právne prepisy, ktoré ukladajú konkrétnym subjektom povinnosť realizovať 
konkrétne bezpečnostné opatrenia, by sme mohli prirovnať k právnym predpi-
som protipožiarnej ochrany. V tomto kontexte je zmyslom právnych predpisov 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti ukladať povinnosti konkrétnym subjektom 
tak, aby dodržiavali konkrétne bezpečnostné opatrenia a prijali také detekčné 
a reaktívne mechanizmy, ktoré by kybernetické bezpečnostné incidenty efektív-
ne identifikovali, čo najrýchlejšie vyriešili, a negatívne následky kybernetických 
bezpečnostných incidentov odstránili. Následná identifikácia páchateľov a ich 
postih je už predmetom iných právnych predpisov.79 

Popri právnych normách, ktoré sú zamerané na výsledok a konkrétne nástro-
je, sú v právnych predpisoch z oblasti kybernetickej bezpečnosti aj právne nor-
my, ktoré ustanovujú konkrétne postupy, resp. procesné povinnosti. Ako príklad 

76 Článok 14 smernice NIS.
77 Ustanovenie § 30129 ods. 3 písm. a) zákona USA o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 

2015.
78 Príloha č. 5 predpisu OSN č. 155.
79 Důvodová zpráva k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zá-

konů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?o=7&ct=81&ct1=0>.
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možno uviesť predpis OSN č. 155, v zmysle ktorého sa musia dodržiavať naj-
lepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti týkajúce sa vývoja softvéru 
a hardvéru.80 Predpis OSN č. 155 nedefinuje, čo možno považovať za najlepšie 
postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tento prístup, samozrejme, nie je 
chybou, pretože najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa môžu 
s príchodom nových technológií a nových hrozieb meniť. Výhodou takýchto no-
riem je ich schopnosť promptne reagovať na dynamický charakter hrozieb, ktoré 
môžu vzniknúť v budúcnosti. 

Medzi ďalšie nástroje regulácie možno v zmysle klasifikácie, ktorú použili 
Morgan a Yeung, zaradiť súťaž, konsenzus (consensus), komunikáciu a kód.81 

Medzi nástroje súťaže možno zaradiť napríklad ekonomické nástroje ako 
„poplatky, dane, dotácie, pokuty, obchodovateľné emisné/vlastnícke práva a zme-
ny v pravidlách zodpovednosti“.82

Konsenzus ako regulačný nástroj môže mať formy samoregulácie či rôznych 
kooperatívnych partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom, ktorých 
cieľom je regulácia spoločenského správania. Takýto druh regulácie má svoje 
pozitívne aj negatívne stránky. V prípade kybernetickej bezpečnosti automatizo-
vaných vozidiel, ktorá sa vyznačuje značným technickým charakterom, možno 
predpokladať, že táto časť priemyslu má viac informačných a odborných kapacít 
ako štát. Rizikom samoregulácie je, že nie vždy musí dostatočne zachytiť potrebu 
regulácie konkrétneho správania, resp. tu nie je dostatočný záujem zainteresova-
ných subjektov o samoreguláciu. Samotná kybernetická bezpečnosť automati-
zovaných vozidiel nemusí byť prioritou výrobcov automobilov, keďže väčšina 
kybernetických útokov na vozidlá bola vykonaná etickými hackermi a vozidlá 
neboli vystavené skutočnému riziku. Preto v tejto oblasti nemusí dôjsť k úspeš-
nej samoregulácii.83 

Za konsenzus ako regulačný nástroj by sme mohli v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti považovať technické normy, štandardy, na ktoré často odkazujú aj 
legislatívne akty, a to najmä v oblasti typového schválenia vozidiel, komponen-
tov a systémov.84 V oblasti kybernetickej bezpečnosti vozidiel bolo vydaných 

80 Príloha č. 5 predpisu OSN č. 155.
81 MORGAN, B., YEUNG, K. An introduction to law and regulation. Texts and materials. The law 

in context series. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, s. 80 – 113.
82 Tamže, s. 85.
83 MORGAN, B., YEUNG, K. An introduction to law and regulation. Texts and materials. The law 

in context series. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, s. 92; SCHELLEKENS, M. 
Car hacking: Navigating the regulatory landscape. In Computer Law and Security Review. 2015, 
roč. 32, č. 2, s. 313.

84 Ako príklad možno uviesť ISO štandardy série 26262, napríklad ISO 26262-1:2018. Road vehic-
les – Functional safety – Part 1: Vocabulary. Zoznam štandardov. Dostupné na: <https://www.
connectedau tomateddriving.eu/standards/standards-collection/>. 
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niekoľko medzinárodných štandardov. Prvým štandardom v oblasti kybernetic-
kej bezpečnosti vozidiel bol Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical 
Vehicle Systems J3061_201601, ktorý v roku 2016 prijala SAE.85 V roku 2021 
bol vydaný štandard ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles – Cybersecurity  
engineering.86 Predmetný štandard má pomôcť výrobcom vozidiel držať krok 
s meniacimi sa technológiami a metódami kybernetických útokov.

Komunikácia ako regulačný nástroj predstavuje spôsob informovania spo-
trebiteľov. Môže ísť o povinné informovanie spotrebiteľov o kybernetickej bez-
pečnosti vozidla alebo aj o dobrovoľné informovanie. Príklad, ako informovať 
vodiča, pasažierov o kybernetickej bezpečnosti ich vozidla, možno nájsť už 
v spomínanom zákone USA o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015, 
v zmysle ktorého musí byť vozidlo vybavené kybernetickým informačným pa-
nelom, ktorý „prostredníctvom ľahko zrozumiteľnej a štandardizovanej grafiky 
informuje spotrebiteľov o tom, do akej miery motorové vozidlo chráni kyberne-
tickú bezpečnosť a súkromie majiteľov motorových vozidiel, nájomcov, vodičov 
a cestujúcich nad rámec minimálnych požiadaviek“.87 Funkcie kybernetického 
bezpečnostného panela v zásade môže vykonávať palubná doska vozidla (HMI), 
ktorá bude vodiča a pasažierov informovať o tom, či sú systémy bezpečné.

Ďalším spôsobom ako spotrebiteľom ukázať, že ich systémy sú dostatočne 
zabezpečené, je vyzvať etických hackerov, aby sa pokúsili preniknúť do systé-
mov automatizovaného vozidla. 

Kód, taktiež niekedy nazývaný „architektúra“, je dôležitou formou regulácie 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dôležitosť kódu ako jednej z modalít regu-
lácie si uvedomoval aj Lessig, ktorý tvrdí, že kód reguluje správanie užívateľov 
prostredníctvom softvéru a hardvéru. V prípade, ak je prístup na webovú stránku 
podmienený prihlasovacím menom a heslom, pokiaľ nemáte správne heslo, tak 
sa k obsahu webovej stránky nedostanete.88

85 Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems J3061_201601. Dostupné na: 
<https://www.sae.org/standards/content/j3061_201601/>.

86 ISO. ISO/SAE 21434:2021. Road vehicles – Cybersecurity engineering. Dostupné na:  
<https://www.iso.org/standard/70918.html>.

87 Ustanovenie § 32302 ods. 2 písm. c) zákona USA o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 
2015.

88 MESARČÍK, M. Právo, technológie a informačná spoločnosť. In HUSOVEC, M., MESARČÍK, 
M., ANDRAŠKO, J. Právo informačných a komunikačných technológií 1. Bratislava : TINCT, 
2020, s. 20 – 21.
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2.4 Princípy právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v 
kontexte automatizovaných vozidiel

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti tak na úrovni práva EÚ, ako aj práv-
neho poriadku Slovenskej republiky je založená na nasledujúcich princípoch:89

1. princíp technologickej neutrality,
2. princíp ochrany informačného sebaurčenia človeka,
3. princíp ochrany nedistributívnych (verejných) práv,
4. princíp minimalizácie štátneho donútenia,
5. princíp autonómie vôle regulovaných subjektov, 
6. princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom.

Tieto princípy kybernetickej bezpečnosti sú aplikovateľné na právnu úpravu 
kybernetickej bezpečnosti vo všeobecnosti. Avšak je otázne, či možno tieto prin-
cípy aplikovať aj v prípade právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti automati-
zovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel. 

Ad 1) Princíp technologickej neutrality sa v právnej úprave kybernetickej 
bezpečnosti prejavuje tak, že vybrané subjekty, ktoré majú povinnosť realizovať 
konkrétne bezpečnostné opatrenia, môžu tieto bezpečnostné opatrenia prijať pri 
využití rôznych technológií a postupov.90 Právna úprava kybernetickej bezpeč-
nosti je neutrálna voči výberu produktov či bezpečnostných riešení od rôznych 
dodávateľov. Pri uplatňovaní princípu technologickej neutrality sa rozlišuje me-
dzi samotným obsahom komunikácie a technológiami, ktoré tento obsah uklada-
jú či prenášajú. Inými slovami, predmetom úpravy kybernetickej bezpečnosti nie 
je obsah prenášaných informácií.91 

Princíp technologickej neutrality je vyjadrený aj v recitáloch nariadenia 
o všeobecnej bezpečnosti. Predmetné nariadenie predpokladá, že automatizované 

89 Uvedené princípy sa uplatňujú v českom zákone o kybernetickej bezpečnosti. Zastávame názor, 
že ich možno do značnej miery aplikovať aj v prípade právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti 
v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. Bližšie pozri důvodová zpráva k ná-
vrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti). Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0>.

90 Princíp technologickej neutrality sa aplikuje aj v prípade právnej úpravy ochrany osobných úda-
jov. Bližšie pozri MESARČÍK, M. Osobné údaje ako základ pre fungovanie umelej inteligencie. 
In MESARČÍK, M., GYURÁSZ, Z. Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slo-
venskej republike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020,  
s. 41.

91 Důvodová zpráva k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zá-
konů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?o=7&ct=81&ct1=0>; POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Právní problémy kyber-
netické bezpečnosti. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 18.



70

PRÁVNE A TECHNICKÉ ASPEKTY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL

vozidlá postupne prevezmú úlohy vodiča. Práve z tohto dôvodu by sa mali na 
úrovni EÚ prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automati-
zované systémy vozidiel. Pri prijímaní týchto pravidiel má byť dodržaná zásada 
technologickej neutrality.92

Ad 2) Princíp ochrany informačného sebaurčenia človeka. Pojem „infor-
mačné sebaurčenie človeka“ v sebe zahŕňa katalóg absolútnych informačných 
práv človeka. Informačné sebaurčenie v sebe pôvodne zahŕňalo len pasívnu 
zložku, ktorou je ochrana diskrétnej informačnej sféry (ochrana diskrétnych in-
formácií). Príkladmi práv v rámci pasívnej zložky informačného sebaurčenia je 
ochrana súkromia a ochrana osobných údajov. Informačné sebaurčenie obsahuje 
aj aktívnu zložku, ktorá predstavuje právo aktívne prijímať, spracovať a komu-
nikovať informácie. Aktívna zložka informačného sebaurčenia vychádza z pred-
pokladu, že človek nemôže žiť plnohodnotný súkromný život bez toho, aby mal 
možnosť komunikovať s okolitým svetom.93 

Systémy automatizovaného riadenia budú zberať a spracúvať mnoho infor-
mácií a údajov a mnohé z nich budú mať charakter osobných údajov. Ochrana 
osobných údajov je vyjadrená aj v nariadení o všeobecnej bezpečnosti, v zmysle 
ktorého „každé spracúvanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodi-
čovi spracúvaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach alebo infor-
mácií v systéme varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti alebo 
v systéme varovania vodiča pred rozptýlením, sa musí vykonávať v súlade s práv-
nymi predpismi Únie o ochrane údajov, a to najmä s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679“.94 

V súčasnosti majú prístup k údajom, ktoré boli vygenerované vozidlom, vý-
hradne výrobcovia automobilov. Vodič či majiteľ vozidla nemá voľný prístup 
k údajom o vozidle, ktoré nemajú charakter osobných údajov. 

Ad 3) V prípade princípu ochrany nedistributívnych (verejných) 
práv95 ide najmä o ochranu národnej bezpečnosti, ochranu kriticky dôležitých 

92 Recitál 23 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
93 Důvodová zpráva k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zá-

konů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.
sqw?o=7&ct=81&ct1=0>. Bližšie k problematike informačného sebaurčenia pozri POLČÁK, 
R. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012.

94 Recitál 14 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
95 Vo všeobecnosti platí, že ústavná úprava postavenia jednotlivca v spoločnosti obsahuje ochranu 

individuálnych práv a slobôd, ako aj ochranu verejných statkov (public goods). V prípade ve-
rejných statkov (public goods), ktorými je napríklad národná bezpečnosť, verejný poriadok či 
životné prostredie, platí, že prospech z nich je nedeliteľný a ľudia nemôžu byť z ich užívania 
vylúčení. Verejný statok nemožno pojmovo, vecne i právne rozložiť na časti a tieto priradiť 
jednotlivcovi. Na druhej strane základné práva a slobody ako osobná sloboda, sloboda prejavu, 
právo združovať sa a pod., možno pojmovo, vecne i právne členiť na časti a tieto priradiť jednot-
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spoločenských či ekonomických činností a špecificky o ochranu bezpečnosti pro-
stredia, v ktorom dochádza k realizácii informačných transakcií. Nedistributívny 
charakter bezpečnosti sa prejavuje najmä tým, že tento verejný statok nemožno 
priradiť žiadnemu jednotlivcovi a z jeho existencie nevznikajú subjektom kon-
krétne práva. Právo na ochranu bezpečnosti prostredia, v ktorom dochádza k re-
alizácii informačných transakcií, vykonáva výlučne štát.96 

Zabezpečenie dostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti automatizova-
ných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel, ktoré budú jazdiť po pozemných 
komunikáciách, a zabezpečenie dostatočnej úroveň kybernetickej bezpečnosti 
infraštruktúry (napr. inteligentných dopravných systémov), s ktorou tieto vozidlá 
budú komunikovať, je nielen predpokladom pre ochranu bezpečnosti prostredia, 
ale aj riadneho chodu cestnej premávky a bezpečnosti na cestách. 

Ad 4) Dodržiavaním princípu minimalizácie štátneho donútenia sa má 
docieliť, aby v prípade zásahu do ľudských práv a slobôd bol takýto zásah len 
v nevyhnutnej miere. V prípade kybernetickej bezpečnosti ide najmä o zásah do 
vlastníckeho práva subjektov (správcovia a prevádzkovatelia sietí a informač-
ných systémov). V prípade jednotlivcov nedochádza k obmedzovaniu ich práv 
a slobôd, keďže právo kybernetickej bezpečnosti nezasahuje do ich súkromia 
a neukladá im žiadne povinnosti. Princíp minimalizácie štátneho donútenia sa 
prejavuje aj tým, že právna úprava kybernetickej bezpečnosti sa nevzťahuje na 
všetky siete a informačné systémy a ich správcov a prevádzkovateľov, ale len na 
vybraný okruh.97

S určitosťou možno konštatovať, že dôjde k zásahu do vlastníckeho práva 
v prípade zavádzania automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vo-
zidiel, a to najmä z toho dôvodu, že výrobcovia vozidiel budú musieť spĺňať 
konkrétne bezpečnostné opatrenia. K zásahu do vlastníckeho práva taktiež dôjde 
v prípade prevádzkovateľov infraštruktúry (napr. telekomunikačné spoločnosti 
a prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov), ktorá zabezpečuje ko-
munikáciu s automatizovanými vozidlami. 

V prípade kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel by nema-
lo dochádzať k obmedzovaniu práv a slobôd vodiča, majiteľa vozidla a iných 
účastníkov cestnej premávky. Avšak v prípade nedostatočnej úrovne kybernetic-
kej bezpečnosti automatizovaných vozidiel môže dôjsť k napríklad k narušeniu 

livcom. Bližšie pozri odlišné stanovisko Pavla Holländera k nálezu pléna Ústavného súdu ČR  
z 3. apríla 1996, sp. zn. Pl. ÚS 32/95.

96 POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno : 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 19. K nedistributívnym právam pozri POL-
ČÁK, R. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012.

97 POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno : 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 20 a 23.
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integrity, dôvernosti údajov či dostupnosti údajov, čo môže viesť k narušeniu 
súkromia. Ak je následkom úspešného kybernetického útoku narušenie bezpeč-
nej prevádzky vozidla, môže dôjsť aj k ujme na zdraví či k strate na životoch. 
Taktiež v prípade plne automatizovaných vozidiel, ktoré sa budú rozhodovať 
namiesto vodiča, vodič stráca autonómiu rozhodovania, čo môže predstavovať 
zásah do jeho základných ľudských práv.98 Ak by sa plne automatizované vo-
zidlo ro zhodovalo na základe predsudkov, mohlo by si v prípade neodvrátiteľnej 
zrážky s inými účastníkmi cestnej premávky vybrať náraz do skupiny dôchodcov 
pred nárazom do skupiny v strednom veku. 

Zatiaľ čo sa súčasná všeobecná právna úprava kybernetickej bezpečnosti 
nevzťahuje na všetky siete a informačné systémy a ich správcov a prevádzko-
vateľov, ale len na vybraný okruh, v prípade automatizovaných vozidiel to ne-
platí. Bezpečnostné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť automatizovaných 
vozidiel budú musieť spĺňať všetci výrobcovia automatizovaných vozidiel a plne 
automatizovaných vozidiel. 

Ad 5) Pri rozmanitosti informačných systémov a ich správcov nie je vhodné 
a efektívne stanoviť špecifické povinnosti pre rôzne druhy subjektov. Spôsobilo 
by to situácie, keď by niektoré subjekty museli realizovať bezpečnostné opatre-
nia, ktoré sú vzhľadom na ich informačné systémy príliš rozsiahle, a na druhej 
strane by niektoré subjekty nedokázali splnením zákonných povinností dostatoč-
ne ochrániť svoje informačné systémy. Princíp autonómie vôle regulovaných 
subjektov sa prejavuje tým, že adresátom právnych povinností je ponechaná 
voľnosť v spôsoboch, akými ich majú naplniť. Regulované subjekty majú voľ-
nosť pri voľbe konkrétnych postupov, ako zabezpečiť požadovanú úroveň funkč-
nosti bezpečnostných opatrení.99 

V prípade automatizovaných vozidiel nebude dochádzať ku kategorizácii vý-
robcov vozidiel podľa ich dôležitosti či významnosti. Bude irelevantné, či sa 
vozidlo využíva len na určitom druhu ciest alebo na konkrétny účel. Minimál-
ne bezpečnostné požiadavky budú musieť spĺňať všetci výrobcovia vozidiel. 

98 Bližšie pozri Rada Európy. Study on the human rights dimensions of automated data rocessing 
techniques (in particular algorithms) and possible regulatory implications. 2017. Dostupné na: 
<https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5>. Mohlo by ísť o zásah do 
osobnej autonómie ako jedného z hlavných princípov práva na súkromie, ktorý je zakotvený 
v čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v súvisiacej judikatúre ESĽP, napríklad 
rozhodnutie ESĽP zo 7. marca 2006 vo veci Evans proti Veľkej Británii, sťažnosť č. 6339/05,  
bod 57.

99 POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno :  
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 24; Důvodová zpráva k návrhu zákona  
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 
Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/text/tis kt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0>.
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Samozrejme, platí, že ak je výrobcom vozidiel v právnych normách ponechaná 
voľnosť pri voľbe konkrétnych postupov, ako zabezpečiť požadovanú úroveň 
funkčnosti bezpečnostných opatrení, tak je na nich, aké bezpečnostné opatrenia 
budú realizovať. 

Ad 6) Princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom je v medzinárodnom 
práve verejnom známy ako princíp due dilligence. Podľa tohto princípu je su-
verénny štát v rámci svojej jurisdikcie povinný brániť škodám, ktoré by mohli 
vzniknúť ostatným štátom alebo medzinárodnému spoločenstvu. V praktickej ro-
vine môže dôjsť k situáciám, pri ktorých sa zneužitím informačnej a komunikač-
nej infraštruktúry v jurisdikcii jedného štátu spácha kybernetický útok, ktorý má 
následky v inom štáte. Preto je dôležité, aby aj na národnej úrovni bola zabezpe-
čená dostatočná úroveň kybernetickej bezpečnosti tak, aby informačné systémy 
neboli zneužívané ku kybernetickým útokom, ktoré smerujú na iné štáty.100 

Regulácia uvádzania automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných 
vozidiel na trh sa vyznačuje harmonizáciou, čím sa má zabezpečiť, aby auto-
matizované vozidlá mohli minimálne v rámci EÚ bez akýchkoľvek obmedzení 
jazdiť po pozemných komunikáciách. Je v záujme každého štátu, v ktorom bolo 
dané automatizované vozidlo registrované, aby tieto vozidlá spĺňali dostatočnú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti tak, aby nespôsobovali škody v iných štátoch. 
Pod škodou spôsobenou automatizovaným vozidlom v inom štáte si možno 
predstaviť škody na majetku, ujmy na zdraví spôsobené narušením bezpečnej 
prevádzky vozidla, ktoré bolo následkom úspešného kybernetického útoku voči 
automatizovanému vozidlu. Takýto útok mohol byť vykonaný v štáte, kde bolo 
vozidlo registrované. V prípade, ak je automatizované vozidlo infikované a má 
v systémoch vložený vírus, je takéto automatizované vozidlo hrozbou pre iné vo-
zidlá v inom štáte, pre účastníkov cestnej premávky, ako aj infraštruktúru (napr. 
inteligentné dopravné systémy, telekomunikačné siete a pod.).

2.5 Legislatívne akty

2.5.1 Predpisy OSN
Hrozby v podobe získania neoprávneného vzdialeného prístupu k údajom vo 

vozidle či nelegálna úprava softvéru prostredníctvom bezdrôtového pripojenia 
majú globálny charakter. Táto skutočnosť je vyjadrená aj v nariadení o všeobecnej 

100 POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno : 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 25 – 26; Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). 
Dostupné na: <https://www.psp.cz/sqw/ text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0>.
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bezpečnosti, ktoré vo svojich recitáloch požaduje, aby sa pri takýchto hrozbách 
povinne uplatňovali predpisy OSN alebo iné regulačné akty o kybernetickej bez-
pečnosti, a to čo najskôr po tom, ako nadobudnú účinnosť.101

Navyše sa v nariadení o všeobecnej bezpečnosti zdôrazňuje potreba zavede-
nia harmonizovaných pravidiel a technických požiadaviek na úpravu softvéru 
v súlade s postupmi typového schvaľovania. Automatizované vozidlá potrebujú 
pre svoje fungovanie systém (softvér), ktorého úprava môže významne zmeniť 
vlastnosti vozidla. Preto by sa mali povinne uplatňovať predpisy OSN alebo iné 
regulačné akty týkajúce sa postupov aktualizácie softvéru, a to čo najskôr po tom, 
ako nadobudnú účinnosť. 102

Na úrovni OSN prijalo UNECE v roku 2019 predpis OSN č. 155, ktorý sa 
primárne týka problematiky kybernetickej bezpečnosti vozidiel.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že UNECE prijalo aj predpis, ktorý sa týka 
typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na aktualizáciu softvéru a systém ria-
denia aktualizácií softvéru.103

Technické predpisy pre vozidlá pripravené UNECE, ktoré boli prijaté ako 
predpis OSN, sa stávajú právne záväzné v rámci EÚ ako súčasť legislatívy typo-
vého schválenia podľa postupu ustanoveného v recitáli 48 a 49 a čl. 57 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní 
motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov 
a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade 
nad trhom s nimi.

2.5.2 Predpis OSN č. 155
Právna úprava typového schválenia vozidiel sa aplikuje na fázu výroby vo-

zidla a jeho komponentov, čo je zavŕšené vydaním osvedčenia o zhode a násled-
ným uvedením vozidla na trh. Avšak predpis OSN č. 155 rozširuje pôsobnosť 
úpravy technických požiadaviek na vozidlá aj na fázu po uvedení vozidla na 
trh. Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť vozidiel sa budú vzťahovať na celý 
životný cyklus vozidla, ktorý začína vývojom, pokračuje výrobou a uvedením na 
trh a končí zastavením výroby až do konca životnosti všetkých vozidiel daného 
typu.104 

101 Recitál 26 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
102 Recitál 27 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.
103 Predpis OSN č. 156 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom 

na aktualizáciu softvéru a systém riadenia aktualizácií softvéru [2021/388]. UNECE taktiež pri-
jalo návrh budúcej certifikácie systémov automatizovaného/automatizovaného riadenia. Dostup-
né na: <https://globalautoregs.com/d ocuments/18172>. 

104 Bod 7.2.2.1 predpisu OSN č. 155.
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Dôvodom pre rozšírenie pôsobnosti regulácie technických požiadaviek aj na 
fázu po uvedení na trh je najmä dynamický charakter hrozieb, ktoré v čase výro-
by a uvedenia na trh nemuseli ani existovať. 

Predpis OSN č. 155 definuje kybernetickú bezpečnosť ako „stav, pri ktorom 
sú cestné vozidlá a ich funkcie chránené pred kybernetickými hrozbami pre elek-
trické alebo elektronické komponenty“.105 Ide vôbec o prvú právne záväznú defi-
níciu kybernetickej bezpečnosti, ktorú možno aplikovať v oblasti vozidiel. 

Ako už bolo spomenuté, bezpečnosť v kontexte kybernetickej bezpečnosti 
je založená na ochrane aktív pred rôznymi hrozbami pri určitej zraniteľnosti.106 
Aktívami, ktoré je potrebné v zmysle predpisu OSN č. 155 chrániť, sú systé-
my vozidla a údaje, ktoré tieto systémy spracúvajú. Systémy predstavujú „súbor 
komponentov a/alebo podsystémov, ktorý plní určitú funkciu alebo funkcie“.107

Predpis OSN č. 155 nedefinuje pojem „kybernetický bezpečnostný incident“ 
a ani tento pojem v texte nespomína. Vo všeobecnosti bezpečnostný incident na-
stáva, keď hrozba využije zraniteľnosť aktíva a spôsobí určitú ujmu, napríklad 
v podobe úniku dát, znefunkčnenia zariadenia a pod. Hoci predmetný predpis 
tento pojem neupravuje, v prílohe 5 sú uvedené príklady následkov útoku. Medzi 
tieto následky možno zaradiť:
a) narušenú bezpečnú prevádzku vozidla, 
b) zastavenie funkcií vozidla, 
c) úpravu softvéru, zmenu výkonnosti, 
d) upravený softvér, ale bez vplyvu na prevádzku, 
e) narušenie integrity údajov, 
f) narušenie dôvernosti údajov, 
g) stratu dostupnosti údajov, 
h) iné vrátane trestnej činnosti.

Z uvedených následkov útoku možno vidieť, že v takýchto prípadoch by do-
šlo k narušeniu základných bezpečnostných požiadaviek na ochranu informácií, 
konkrétne dôvernosti, integrity a dostupnosti. Narušenie bezpečnej prevádzky 
vozidla, zastavenie funkcií vozidla predstavuje závažné následky kybernetických 
útokov, ktoré by ohrozili nielen vodiča a pasažiera, ale aj ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Následkom rôznych útokov môže byť, samozrejme, aj trest-
ná činnosť, resp. vyvodzovanie zodpovednosti za protiprávne konanie. Právna 

105 Bod 2.2 predpisu OSN č. 155.
106 VON SOLMS, R., VAN NIEKERK, J. From information security to cyber security. In Compu-

ters & Security. 2013, roč. 38, s. 100.
107 Bod 2.4 predpisu OSN č. 155. 
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úprava na úrovni práva EÚ,108 ako aj právneho poriadku Slovenskej republiky 
postihuje protiprávne konanie, ktoré spočíva v protiprávnom prístupe do infor-
mačného systému, v protiprávnom zásahu do systému, v protiprávnom zásahu do 
údajov, ako aj v zabezpečení nástrojov na spáchanie takýchto trestných činov.109 

Napriek tomu, že v definícii pojmu „kybernetická bezpečnosť“ sú uvedené 
kybernetické hrozby, predmetný predpis definuje len pojem „hrozba“ ako „mož-
ná príčina neželanej udalosti, ktorá môže mať za následok vznik ujmy systému, 
organizácii alebo jednotlivcovi“.110 V prílohe 5 predpisu OSN č. 155 je uvedený 
zoznam hrozieb a príslušných zmierňujúcich opatrení. Zmierňujúce opatrenie 
predstavuje „opatrenie, ktorým sa znižuje riziko“.111 Riziko predstavuje „mož-
nosť, že daná hrozba bude schopná zneužiť zraniteľnosti vozidla, čím vznikne 
škoda organizácii alebo jednotlivcovi“.112 Zraniteľnosť je definovaná ako „slabá 
stránka prostriedku alebo zmierňujúceho opatrenia, ktorú môže zneužiť jedna 
alebo viacero hrozieb“.113 Zoznam zraniteľností je uvedený v tabuľke A1 prí-
lohy 5 predpisu OSN č. 155.

Riziká vyplývajúce z hrozieb nepredstavujú rovnaký bezpečnostný problém, 
a preto sa vykonáva posudzovanie rizika. Posudzovanie rizika je „súhrnný pro-
ces zisťovania, rozpoznávania a opisu rizík (identifikácia rizika) s cieľom poro-
zumieť povahe rizika a stanoviť jeho úroveň (analýza rizika) a porovnania vý-
sledkov analýzy rizika s kritériami rizika s cieľom určiť, či je riziko a/alebo jeho 
závažnosť prijateľná alebo prípustná (hodnotenie rizika)“.114

Výrobca vozidiel v rámci riadenia rizík vykonáva koordinované činnosti na 
usmernenie a riadenie organizácie s ohľadom na riziko.115 Riziká sa podľa zá-
važnosti zoradia a rozhodne sa, ktorými rizikami sa bude organizácia zaoberať 
a ktorými nie. Hranica akceptovateľného rizika predstavuje pomyselnú čiaru 

108 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na infor-
mačné systémy.

109 V právnom poriadku Slovenskej republiky sú počítačové trestné činy upravené primárne v Trest-
nom zákone, a to konkrétne: protiprávny prístup do informačných systémov (§ 247 TP), proti-
právny zásah do systému (§ 247a TP), protiprávny zásah do údajov (§ 247b TP), protiprávne 
zachytávanie údajov (§ 247c TP), výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového 
systému alebo iných údajov (§ 247d TP). Bližšie pozri DRAŽOVÁ, P. Kybernetická kriminali-
ta. In ANDRAŠKO, J. a kol. Právo informačných a komunikačných technológií 2. Bratislava :  
TINCT, 2021, s. 149 – 194.

110 Bod 2.12 predpisu OSN č. 155.
111 Bod 2.8 predpisu OSN č. 155.
112 Bod 2.9 predpisu OSN č. 155.
113 Bod 2.13 predpisu OSN č. 155.
114 Bod 2.10 predpisu OSN č. 155.
115 Bod 2.11 predpisu OSN č. 155.
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v zozname rizík. Inými slovami, v prípade rizík, ktoré sa nachádzajú nad čiarou, 
musí organizácia prijať také riešenia, aby sa hodnoty daného rizika znížili.

Pojmy a ich definície, ktoré boli použité v predpise OSN č. 155, majú zá-
klad v štandardoch z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, konkrétne 
v štandardoch ISO/IEC série 2700x a štandardoch ISO/IEC 27032:2012.

Ako praktický príklad, kedy by hrozba mohla zneužiť zraniteľnosť systémov 
vozidla, možno uviesť nasledujúcu situáciu. Vodič pripojil svoj tablet k vozidlu. 
Avšak tablet bol infikovaný vírusom a môže dôjsť aj k infikovaniu systémov vo-
zidla. Ako zmierňujúce opatrenie sa majú vykonať bezpečnostné kontroly, ktoré 
sa budú uplatňovať na externé rozhranie.116 V tomto prípade je zraniteľnosťou 
nezodpovedný vodič, ktorý pripája iné zariadenia k vozidlu, hrozbou je infikova-
ný tablet a zmierňujúcim opatrením bezpečnostná kontrola. 

Z uvedeného príkladu je vidieť, že predpis OSN č. 155 neustanovuje konkrét-
ne špecifické opatrenia, ktoré je potrebné realizovať, resp. spôsob, akým je po-
trebné ich realizovať. Adresáti noriem, ktorými sú výrobcovia automobilov, majú 
určitú voľnosť pri spôsobe realizácie konkrétneho opatrenia. V tomto prípade ide 
o normy, ktoré určujú, aký výsledok má výrobca vozidiel dosiahnuť.

Výrobca vozidla implementuje opatrenia pre daný typ vozidla s cieľom:117

a) „odhaľovať kybernetické útoky proti vozidlám daného typu vozidla a pred-
chádzať im; 

b) podporiť monitorovaciu schopnosť výrobcu vozidla, pokiaľ ide o odhaľovanie 
hrozieb, zraniteľností a kybernetických útokov relevantných pre daný typ vo-
zidla; 

c) zabezpečiť schopnosti v oblasti forenznej analýzy údajov s cieľom umožniť 
analýzu úspešných kybernetických útokov alebo pokusov o ne.“
Ďalšou odlišnosťou predpisu OSN č. 155 v porovnaní s reguláciou týkajúcou sa 

typového schválenia vozidiel je rozšírenie pôsobnosti na výrobcov automobilov. 
Zatiaľ čo nariadenie o všeobecnej bezpečnosti obsahuje požiadavky, ktoré musí 
pred uvedením na trh spĺňať vozidlo, jeho komponenty a systém, predpis OSN  
č. 155 sa bude aplikovať aj na certifikáciu samotných výrobcov automobilov. 

Predpis OSN č. 155 upravuje vytvorenie a osvedčenie systému riadenia 
kybernetickej bezpečnosti (CSMS).118 Tento systém predstavuje „systematický 
prístup založený na rizikách, ktorým sa vymedzujú organizačné procesy, povin-
nosti a riadenie na riešenie rizík spojených s kybernetickými hrozbami pre vo-
zidlá a na ochranu vozidiel pred kybernetickými útokmi“.119

116 Bod 18.2 tabuľky B4 prílohy 5 predpisu OSN č. 155.
117 Bod 7.3.7 predpisu OSN č. 155.
118 Z angl. „cyber security management system“. 
119 Bod 2.3 predpisu OSN č. 155.
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Pôsobnosť predpisu OSN č. 155 sa popri zabezpečení ochrany vozidla a vý-
robcu automobilov rozširuje aj na tretie strany, ako sú dodávatelia, poskytovate-
lia služieb alebo organizácie, ktoré sú podriadené výrobcovi.120

Systém riadenia kybernetickej bezpečnosti obsahuje konkrétne postupy a vý-
robca vozidla je povinný preukázať, že postupy používané v jeho systéme ria-
denia kybernetickej bezpečnosti zaisťujú primerané zohľadnenie bezpečnosti 
vrátane rizík a zmierňujúcich opatrení uvedených v prílohe 5. Medzi postupy 
možno zaradiť:121

a) „postupy používané v organizácii výrobcu na riadenie kybernetickej bezpeč-
nosti; 

b) postupy používané na identifikáciu rizík pre typy vozidiel. V rámci týchto po-
stupov sa zohľadnia hrozby uvedené v časti A prílohy 5 a ďalšie relevantné 
hrozby; 

c) postupy používané na posudzovanie, kategorizáciu a riešenie identifikova-
ných rizík; 

d) postupy, ktoré boli zavedené na overovanie primeraného riadenia identifiko-
vaných rizík; 

e) postupy používané na skúšky kybernetickej bezpečnosti typu vozidla; 
f) postupy používané na zabezpečenie aktuálnosti posudzovania rizika; 
g) postupy používané na monitorovanie kybernetických útokov, kybernetických 

hrozieb a zraniteľností v rámci typov vozidiel, ich odhaľovanie a reagovanie 
na ne a postupy používané na posúdenie, či implementované opatrenia v ob-
lasti kybernetickej bezpečnosti sú so zreteľom na nové identifikované kyber-
netické hrozby a zraniteľnosti ešte účinné; 

h) postupy používané na poskytovanie relevantných údajov na podporu analýzy 
úspešných kybernetických útokov alebo pokusov o ne.“
Výrobca vozidla je povinný aspoň raz ročne alebo v prípade potreby častejšie 

predložiť schvaľovaciemu úradu alebo technickej službe správu o výsledku svoj-
ho monitorovania. Táto správa bude obsahovať relevantné informácie o nových 
kybernetických útokoch. Taktiež je výrobca vozidiel povinný predložiť správu 
o tom, že zmierňujúce opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti implemen-
tované v prípade jeho typov vozidiel sú stále účinné, a o všetkých dodatočných 
opatreniach, ktoré výrobca prijal.122

Systém riadenia kybernetickej bezpečnosti sa vzťahuje na vývojovú fázu, 
výrobnú fázu a povýrobnú fázu. Vývojová fáza je „obdobie pred typovým 

120 Bod 7.2.2.5 predpisu OSN č. 155.
121 Bod 7.2.2.2 predpisu OSN č. 155.
122 Bod 7.4.1 predpisu OSN č. 155.
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schválením typu vozidla“.123 Výrobná fáza „označuje dĺžku trvania výroby typu 
vozidla“. 124 Povýrobná fáza predstavuje „obdobie, počas ktorého sa typ vozidla 
už nevyrába až do konca životnosti všetkých vozidiel daného typu. Vozidlá, medzi 
ktoré sa začleňuje špecifický typ vozidla, budú počas tejto fázy prevádzkyschop-
né, nebudú sa však už vyrábať. Táto fáza sa skončí vtedy, keď už nie sú žiadne 
prevádzkyschopné vozidlá špecifického typu vozidla.“125 Aplikácia systému ria-
denia kybernetickej bezpečnosti na všetky tri fázy len potvrdzuje už spomínané 
skutočnosti, že pôsobnosť predpisu OSN č. 155 sa okrem výrobnej fázy bude 
vzťahovať na celý životný cyklus vozidla až do konca životnosti všetkých vo-
zidiel daného typu. Inými slovami, výrobca vozidiel daného typu bude musieť 
spĺňať požiadavky v zmysle predpisu OSN č. 155 a bude možné overovať, či sú 
požiadavky splnené aj po tom, čo bolo vozidlo uvedené na trh.

Žiadosť o osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti 
predkladá výrobca vozidla alebo jeho riadne splnomocnený zástupca schvaľova-
ciemu úradu, ktorý bude vykonávať posudzovanie výrobcu a ktorý vydá osved-
čenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti.126

V žiadosti o osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti 
je potrebné uviesť opis systému riadenia kybernetickej bezpečnosti a vyhlásenie 
výrobcu o zhode s požiadavkami na systém riadenia kybernetickej bezpečnosti, 
ktoré obsahuje identifikačné údaje, ako napríklad názov, adresa výrobcu a vyhlá-
senie, že výrobca „potvrdzuje, že boli zavedené potrebné procesy na splnenie po-
žiadaviek na systém riadenia kybernetickej bezpečnosti stanovených v bode 7.2  
predpisu OSN č. 155 a že sa budú dodržiavať“.127

V prípade, ak je posudzovanie úspešné, je výrobcovi udelené osvedčenie s ná-
zvom „Osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti“. Aj po 
udelení osvedčenia je schvaľovací úrad, ktorý udelil osvedčenie o zhode systému 
riadenia kybernetickej bezpečnosti, oprávnený kedykoľvek overiť, či sú požia-
davky, ktoré sa naň vzťahujú, stále splnené.128

Aby mohol výrobca vozidla požiadať o typové schválenie vozidla vzhľadom 
na kybernetickú bezpečnosť, bude musieť mať platné osvedčenie o zhode systé-
mu riadenia kybernetickej bezpečnosti.129 Popri platnom osvedčení o zhode sys-
tému riadenia kybernetickej bezpečnosti musí výrobca vozidla priložiť aj opis 
vozidla, v ktorom sa vyžadujú údaje týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, ako 

123 Bod 2.5 predpisu OSN č. 155.
124 Bod 2.6 predpisu OSN č. 155.
125 Bod 2.7 predpisu OSN č. 155.
126 Body 6.1 a 6.2 predpisu OSN č. 155.
127 Bod 6.3 a Doplnok 1 k prílohe I predpisu OSN č. 155.
128 Body 6.5 a 6.8 predpisu OSN č. 155.
129 Body 7.3.1 a 3.2.3 predpisu OSN č. 155.
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napríklad charakteristiky systémov vozidla, komponentov systémov, ktoré sú re-
levantné pre kybernetickú bezpečnosť, a charakteristiky vzájomného pôsobenia 
týchto systémov s ostatnými systémami v rámci typu vozidla a externých roz-
hraní. Taktiež musí výrobca doložiť dokumenty, ktoré obsahujú opis ohľadov 
týkajúcich sa dodávateľského reťazca v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou 
a dokumentov, v ktorých sa:
 – „opisujú výsledky posúdenia rizika a identifikované riziká,
 – opisujú zmierňujúce opatrenia implementované v súvislosti s uvedenými sys-

témami alebo typom vozidla a spôsob, akým riešia uvedené riziká,
 – opisuje ochrana vyhradených prostredí pre popredajný softvér, služby, apli-

kácie alebo údaje,
 – opisuje, aké skúšky sa použili na overenie kybernetickej bezpečnosti typu vo-

zidla a jeho systémov a výsledky týchto skúšok“.130

Predpis OSN č. 155 neobmedzuje pravidlá týkajúce sa prístupu oprávnených 
strán k vozidlu, jeho údajom, funkciám a zdrojom a podmienky takéhoto prístu-
pu, ktoré sú upravené v iných predpisoch OSN, regionálnych či vnútroštátnych 
právnych predpisoch. Taktiež nezamedzuje aplikovaniu vnútroštátnych a regio-
nálnych právnych predpisov o ochrane súkromia a fyzických osôb v súvislosti  
so spracovaním ich osobných údajov.131

V súvislosti s požiadavkami na ochranu osobných údajov ustanovuje pred-
pis OSN č. 155 v prípade úniku osobných údajov ako zmierňujúce opatrenie 
dodržiavanie najlepších postupov týkajúcich sa ochrany integrity údajov a ich 
dôvernosti.132 Príklady porušenia ochrany osobných údajov môžu mať aj podobu 
fyzickej straty údajov, napríklad ak k strate alebo narušeniu citlivých údajov dôj-
de z dôvodu materiálnych škôd pri dopravnej nehode alebo krádeži. V takomto 
prípade sa na uchovávanie osobných údajov musia dodržiavať najlepšie postupy 
týkajúce sa ochrany integrity údajov a ich dôvernosti.133

Predpis OSN č. 155 aplikuje princíp prevencie, detekcie a reakcie tým, že 
výrobca vozidiel musí v rámci procesu udelenia osvedčenia o zhode systému ria-
denia kybernetickej bezpečnosti a následného typového schválenia preukázať, že 
má implementované postupy používané na monitorovanie, odhaľovanie a reago-
vanie na kybernetické útoky, kybernetické hrozby a zraniteľnosti v rámci typov 
vozidiel. Predmetný predpis priamo neupravuje povinnosti týkajúce sa nahlaso-
vania kybernetických bezpečnostných incidentov. Neupravuje napríklad povin-
nosť vodiča, resp. systému hlásiť kybernetický bezpečnostný incident výrobcovi 

130 Príloha č. 1 predpisu OSN č. 155. 
131 Bod 1.3 predpisu OSN č. 155.
132 Bod 31.1 tabuľky B7 prílohy 5 predpisu OSN č. 155.
133 Bod 30.1 tabuľky C3 prílohy 5 predpisu OSN č. 155.
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automobilu, v akej lehote a akým spôsobom je potrebné tieto kybernetické bez-
pečnostné incidenty hlásiť. Taktiež predpis OSN č. 155 neupravuje povinnosť, 
aby výrobcovia hlásili kybernetické bezpečnostné incidenty konkrétnemu orgá-
nu verejnej moci v štáte, kde je vozidlo registrované, resp. v štáte, kde sa mo-
mentálne nachádza. Na zabezpečenie dostatočnej úrovne kybernetickej bezpeč-
nosti vozidiel, ale aj infraštruktúry, s ktorou vozidlo komunikuje, je potrebné, 
aby zainteresované subjekty mali informácie o kybernetických bezpečnostných 
incidentoch, kybernetických útokoch, kybernetických hrozbách a zraniteľnos-
tiach v čo najkratšom čase, aby vedeli, aké bezpečnostné opatrenia majú imple-
mentovať. Výrobca vozidla je v zmysle predpisu OSN č. 155 povinný aspoň raz 
ročne alebo v prípade potreby častejšie predložiť schvaľovaciemu úradu alebo 
technickej službe správu o výsledku svojho monitorovania, ktorá bude obsaho-
vať relevantné informácie o nových kybernetických útokoch. Samozrejme, túto 
povinnosť nemožno považovať za splnenie notifikačnej povinnosti.

2.5.3 Predpis OSN č. 116
Problematiku kybernetickej bezpečnosti čiastočne upravuje aj predpis OSN 

č. 116. Predmetný predpis ustanovuje technické požiadavky na zariadenie, ktoré 
bráni neoprávnenému použitiu vozidla. Takéto zariadenie predstavuje „systém 
konštruovaný na to, aby zabránil neoprávnenému normálnemu uvedeniu motora 
alebo iného zdroja hlavnej hnacej sily vozidla do prevádzky v kombinácii mini-
málne s jedným systémom, ktorý buď zablokuje riadenie, alebo zablokuje pre-
vodový systém, alebo zablokuje ovládanie radenia prevodových stupňov, alebo 
zablokuje brzdy“.134

2.5.4 Smernica NIS
Prvým legislatívnym aktom prijatým európskym zákonodarcom v oblasti ky-

bernetickej bezpečnosti je smernica NIS.135

V zmysle smernice NIS sa kybernetická bezpečnosť týka ochrany sietí a in-
formačných systémov, prostredníctvom ktorých sa poskytujú základné služby vo 
vybraných odvetviach (energetika, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo a pod.), 
ako aj digitálne služby (online trhovisko, internetový vyhľadávač a služby cloud 

134 Bod 5.1.2 predpisu OSN č. 116.
135 V decembri 2020 bol predstavený návrh novej smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej 

spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ, tzv. smernica NIS 2, ktorá zruší smernicu 
NIS. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-mea-
sures-high-common-level-cybersecurity-across-union>. Bližšie pozri podkapitolu 4.5.5. 
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computingu). V prípade základných služieb ide o služby, ktoré majú zásadný 
význam z pohľadu zachovania spoločenských a hospodárskych činností. 

V smernici NIS sú definované dva druhy hospodárskych subjektov, a to kon-
krétne prevádzkovatelia základných služieb a poskytovatelia digitálnych služieb. 

Prevádzkovateľmi základných služieb sú verejné alebo súkromné subjekty, 
ktoré spĺňajú kritériá v zmysle čl. 5 ods. 2 smernice NIS, a typ takéhoto sub-
jektu sa uvádza v prílohe II smernice NIS. Ide o subjekty z odvetvia energetiky, 
dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančných trhov, zdravotníctva, dodáv-
ky a distribúcie pitnej vody a digitálnej infraštruktúry. Smernica NIS umožňuje 
členským štátom regulovať prevádzkovateľov základných služieb podľa zásady 
minimálnej harmonizácie, čo znamená, že je možné, aby si členské štáty túto 
úpravu rozšírili i na ďalšie smernicou neuvedené odvetvia.136 Zásada minimálnej 
harmonizácie vo vzťahu k prevádzkovateľom základných služieb taktiež zname-
ná, že členské štáty môžu uložiť požiadavky na prevádzkovateľov základných 
služieb, ktoré sú prísnejšie než požiadavky ustanovené v smernici NIS.137

V rámci sektoru doprava a jeho podsektoru cestná doprava v zmysle prí-
lohy II smernice NIS sa ako typ prevádzkovateľov základných služieb uvádza-
jú prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov, ako sa vymedzujú 
v čl. 4 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 
2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cest-
nej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Predmetná smernica sa ne-
aplikuje na výrobcov vozidiel, čo znamená, že na bezpečnosť systémov auto-
matizovaného riadenia, ktoré vykonávajú jazdné úlohy namiesto vodiča, sa táto 
smernica nevzťahuje. Avšak, ako bolo uvedené, členské štáty si v zmysle zásady 
minimálnej harmonizácie môžu rozšíriť pôsobnosť aj na iné odvetvia, ktoré nie 
sú v smernici NIS uvedené. 

Prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov v postavení prevádz-
kovateľov základných služieb sú povinní plniť povinnosti týkajúce sa bezpeč-
nostných opatrení a oznamovania incidentov v zmysle smernice NIS. 

Prevádzkovatelia základných služieb sú povinní prijať vhodné a primerané 
technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré využívajú vo svojej prevádzke, a taktiež 
sú povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimali-
zovanie vplyvu incidentov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť sietí a informačných 

136 Slovenská republika pridala napríklad sektor verejná správa.
137 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení jednotnosti prístupov členských štá-

tov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 
2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných systémov.
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systémov používaných na poskytovanie týchto základných služieb, s cieľom za-
bezpečiť ich kontinuitu.138

Smernica NIS neuvádza konkrétne technické a organizačné opatrenia na ria-
denie rizík ani bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizovanie vplyvu 
incidentov, ktoré majú prevádzkovatelia základných služieb splniť. Stanovenie 
konkrétnych opatrení a zabezpečenie, aby prevádzkovatelia základných služieb 
prijali konkrétne opatrenia, bolo povinnosťou členských štátov. 

Ďalšie povinnosti sa týkajú oznamovania incidentov, ktoré majú závažný 
vplyv na kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú prevádzkovatelia zá-
kladných služieb. Incident predstavuje každú „udalosť, ktorá má skutočne ne-
priaznivý vplyv na bezpečnosť sietí a informačných systémov“.139 

Smernica NIS nešpecifikuje lehotu na oznámenie incidentov, ale len ukladá 
povinnosť pre prevádzkovateľov základných služieb, aby bez zbytočného odkla-
du oznamovali príslušnému orgánu alebo jednotke CSIRT incidenty, ktoré majú 
závažný vplyv na kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú.140

Pre ustanovenie závažnosti vplyvu incidentu sa zohľadňujú kritériá ako počet 
používateľov postihnutých narušením základnej služby, dĺžka trvania incidentu, 
geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú incident postihol.141

2.5.5 Akt o kybernetickej bezpečnosti
Ďalším legislatívnym aktom z oblasti kybernetickej bezpečnosti prijatým na 

úrovni EÚ je akt o kybernetickej bezpečnosti. 
Akt o kybernetickej bezpečnosti si podobne ako smernica NIS kladie za cieľ 

zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu, avšak navyše sa usiluje o dosiahnu-
tie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej odolnosti a dôvery 
v rámci EÚ. Na splnenie týchto cieľov sa:
 – definovali ciele, úlohy a organizačné aspekty týkajúce sa agentúry ENISA 

(Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a
 – vytvára rámec pre zavádzanie európskych systémov certifikácie kybernetic-

kej bezpečnosti na zabezpečenie primeranej úrovne kybernetickej bezpečnos-
ti produktov IKT, služieb IKT a procesov IKT v EÚ.142

Agentúra ENISA je právnou nástupkyňou Agentúry Európskej únie pre sie-
ťovú a informačnú bezpečnosť a sídli v Grécku. Plnením úloh, ktoré agentúre 
ENISA boli zverené aktom o kybernetickej bezpečnosti, sa má dosiahnuť vysoká 

138 Článok 14 ods. 1 a 2 smernice NIS.
139 Článok 4 bod 7 smernice NIS.
140 Článok 14 ods. 3 smernice NIS.
141 Článok 14 ods. 4 smernice NIS.
142 Článok 1 ods. 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
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spoločná úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ a prispieť k zníženiu frag-
mentácie vnútorného trhu.143

Medzi úlohy Agentúry ENISA patrí napríklad pomoc pri tvorbe legislatív-
nych iniciatív, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti, najmä poskytovaním 
nezávislých stanovísk a analýz. Taktiež pomáha členským štátom pri konzistent-
nom vykonávaní politiky a práva EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä 
v súvislosti so smernicou NIS, a to aj vydávaním stanovísk, usmernení, poskyto-
vaním poradenstva a pod.144

Akt o kybernetickej bezpečnosti obsahuje prvú legálnu definíciu pojmu „ky-
bernetická bezpečnosť“ na úrovni práva EÚ, v zmysle ktorej je kybernetická 
bezpečnosť definovaná ako „činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných 
systémov, užívateľov takýchto systémov a iných osôb dotknutých kybernetický-
mi hrozbami“.145 V prípade tejto definície možno vidieť, že je potrebné chrániť 
nielen siete a informačné systémy, ale aj ich užívateľov a iné osoby dotknuté 
kybernetickými hrozbami. 

Pri porovnaní pojmu „kybernetická bezpečnosť“ a pojmu „bezpečnosť sie-
tí a informačných systémov“ v zmysle smernice NIS možno vidieť niekoľko 
odlišností. Zatiaľ čo pri pojme „bezpečnosť sietí a informačných systémov“ je 
hlavným cieľom odolávať konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integ-
ritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov 
alebo súvisiacich služieb, v prípade pojmu „kybernetická bezpečnosť“ je cieľom 
ochrana sietí a informačných systémov, užívateľov takýchto systémov a iných 
osôb. Taktiež v prípade definície pojmu „kybernetická bezpečnosť“ možno vi-
dieť, že je potrebné chrániť nielen siete a informačné systémy, ale aj ich užíva-
teľov a iné osoby dotknuté kybernetickými hrozbami. V porovnaní s definíciou 
bezpečnosti sietí a informačných systémov použitou v smernici NIS ide o výraz-
ný posun z hľadiska ochrany fyzických a právnických osôb pred kybernetickými 
hrozbami. Inými osobami, ktoré môžu byť dotknuté kybernetickými hrozbami, 
môžu byť v kontexte automatizovaných vozidiel vodiči či ostatní účastníci cest-
nej premávky. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci procesu certifikácie subjekt, kto-
rý je akreditovaný na to, aby udeľoval certifikáty (certifikačná autorita), posu-
dzuje, či výrobok, služba alebo proces spĺňa konkrétne požiadavky (certifikačná 
schéma). Certifikačnú autoritu možno označiť aj ako subjekt, ktorý posudzuje 
zhodu. Na takéto hodnotenie potrebuje certifikačný subjekt testovacie labora-
tórium, v rámci ktorého sú produkty, služby a procesy otestované. Certifikačná 

143 Článok 3 ods. 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
144 Článok 5 ods. 2 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
145 Článok 2 bod 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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autorita má vlastné testovacie laboratórium alebo len spolupracuje na zmluv-
nom základe s testovacím laboratóriom. V prípade certifikácie pôjde o hodnote-
nie súladu výrobku, služby či postupu s požiadavkami, ktoré ustanovujú právne 
predpisy či technické normy. Výsledkom certifikácie je vydanie certifikátu, ktorý 
potvrdzuje, že produkt, služba, proces spĺňa požiadavky konkrétnej úrovne.146

Akt o kybernetickej bezpečnosti vytvára systém certifikácie v oblasti kyber-
netickej bezpečnosti, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej 
bezpečnosti produktov, postupov a služieb v EÚ. Je potrebné podotknúť, že akt 
o kybernetickej bezpečnosti nevytvára jednotlivé certifikačné schémy, ale vytvá-
ra rámec na prijímanie európskych certifikačných schém.

Certifikácia IKT v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa stáva veľmi dôležitou 
otázkou, a to najmä vo vzťahu k zvýšenému používaniu technológií, ktoré poža-
dujú vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti. Akt o kybernetickej bezpečnosti 
uvádza v recitáli 65 ako príklady technológií, pri ktorých je potrebné zabezpe-
čiť vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti, automatizované vozidlá, systémy 
elektronickej kontroly zdravia alebo priemyselnej automatizácie.

V zmysle aktu o kybernetickej bezpečnosti možno certifikovať produkty IKT 
(napr. router), služby IKT (napr. autentifikácia klientov online) a procesy IKT 
(napr. systém riadenia bezpečnosti informácií). Produkt IKT predstavuje „prvok 
alebo skupina prvkov siete alebo informačného systému“.147 Služba IKT je defi-
novaná ako „služba pozostávajúca úplne alebo prevažne z prenosu, ukladania, 
získavania alebo spracúvania informácií prostredníctvom sietí a informačných 
systémov“.148 Proces IKT predstavuje „súbor činností vykonávaných pre navrh-
nutie, vyvinutie, poskytnutie alebo údržbu produktu IKT alebo služby IKT“.149

Certifikačná autorita, čiže orgán posudzovania zhody, musí byť v zmysle aktu 
o kybernetickej bezpečnosti akreditovaný vnútroštátnym akreditačným orgánom, 
pričom sa akreditácia vydá len vtedy, ak orgán posudzovania zhody spĺňa požia-
davky ustanovené v prílohe aktu o kybernetickej bezpečnosti.150 

Orgán posudzovania zhody musí byť zriadený podľa vnútroštátneho práva 
a má právnu subjektivitu a taktiež musí byť nezávislý od organizácie alebo pro-
duktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT, ktoré posudzuje, a musí spĺňať 
konkrétne požiadavky v zmysle prílohy aktu o kybernetickej bezpečnosti.151 

146 VOSTOUPAL, J. Certifikace kyberbezpečnostních technologií. In Revue pro právo a technolo-
gie. 2019, č. 20, s. 163 – 165.

147 Článok 2 bod 12 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
148 Článok 2 bod 13 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
149 Tamže.
150 Článok 60 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
151 Príloha aktu o kybernetickej bezpečnosti. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

SK/ TXT/?uri=CELEX:32019R0881>. 
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Využitie certifikácie kybernetickej bezpečnosti je dobrovoľné, pokiaľ sa to 
neustanovuje inak v právnych predpisoch EÚ alebo vnútroštátnych právnych 
predpisoch, ktorými sa ustanovujú bezpečnostné požiadavky týkajúce sa pro-
duktov a služieb IKT. Postupy certifikácie kybernetickej bezpečnosti produktov 
a služieb IKT, na ktoré sa vzťahuje európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti, by mali stratiť účinky od dátumu, ktorý ustanoví Európska komi-
sia vo vykonávacom akte. Okrem toho by členské štáty nemali zavádzať nové 
vnútroštátne systémy certifikácie kybernetickej bezpečnosti v prípade produktov 
a služieb IKT, pre ktoré už existuje európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti.152

Po úspešnom hodnotení splnenia požiadaviek na produkt IKT, službu IKT 
alebo proces IKT v procese posudzovania zhody vydáva orgán posudzovania 
zhody európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti. Európsky certifikát kyber-
netickej bezpečnosti predstavuje potvrdenie, že hodnotenie bolo vykonané správ-
ne. Certifikát sám osebe ešte nezaručuje, že certifikované produkty IKT, služby 
IKT a procesy IKT sú kyberneticky bezpečné.153 K takémuto záveru možno dos-
pieť najmä s ohľadom na nové hrozby, ktoré v čase posudzovania zhody ne-
museli ani existovať. Výsledný certifikát bude uznávaný vo všetkých členských 
štátoch, čo uľahčí podnikom cezhraničné obchodovanie a zákazníkom pochopiť 
bezpečnostné prvky produktu alebo služby.154

Európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti musí byť navrhnutý 
tak, aby podľa potreby splnil konkrétne bezpečnostné ciele:155

a) chrániť uchovávané, prenášané alebo inak spracúvané údaje pred náhodným 
či neoprávneným uchovávaním, spracúvaním, prístupom alebo poskytnutím 
počas celého životného cyklu produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT;

b) chrániť uchovávané, prenášané alebo inak spracúvané údaje pred náhodným 
či neoprávneným zničením, stratou alebo zmenou, alebo nedostatočnou do-
stupnosťou počas celého životného cyklu produktu IKT, služby IKT alebo 
procesu IKT;

c) umožňovať oprávneným osobám, programom alebo zariadeniam prístup vý-
lučne k tým údajom, službám alebo funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich prístu-
pové práva;

d) identifikovať a dokumentovať známe závislosti a zraniteľnosti;
e) zaznamenávať, ktoré údaje, služby alebo funkcie boli predmetom prístupu, 

použité alebo inak spracúvané, kedy a kým;

152 Recitál 57 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
153 Recitál 77 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
154 Článok 56 ods. 10 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
155 Článok 51 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
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f) umožňovať overenie, ktoré údaje, služby alebo funkcie boli predmetom 
prístupu, použité alebo inak spracúvané, kedy a kým;

g) overovať, či produkty IKT, služby IKT a procesy IKT neobsahujú známe zra-
niteľnosti;

h) v prípade fyzického alebo technického incidentu včas obnoviť dostupnosť 
údajov, služieb a funkcií a prístup k nim;

i) aby produkty IKT, služby IKT a procesy IKT boli bezpečné štandardne a už 
v štádiu návrhu;

j) aby sa produkty IKT, služby IKT a procesy IKT dodávali alebo poskytovali 
s aktualizovaným softvérom a hardvérom, ktoré neobsahujú verejne známe 
zraniteľnosti, a dodávali alebo poskytovali s mechanizmami na bezpečnú  
aktualizáciu.
Z uvedených bezpečnostných cieľov je zrejmé, že cieľom je ochrana dôver-

nosti, integrity a dostupnosti údajov počas celého životného cyklu produktu IKT, 
služby IKT alebo procesu IKT.

Akt o kybernetickej bezpečnosti zavádza tri úrovne záruky156 na bezpeč-
nosť produktu IKT, služby IKT a procesu IKT. Konkrétne ide o úroveň záruky 
základná, pokročilá a vysoká. Úroveň záruky odpovedá úrovni rizika spojeného 
s plánovaným využívaním daného produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT 
z hľadiska pravdepodobnosti a vplyvu incidentu.157 

Konkrétna úroveň záruky je základ pre presvedčenie, že produkt IKT, služba 
IKT alebo proces IKT spĺňa bezpečnostné požiadavky konkrétneho európskeho 
systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Každý európsky certifikát kyber-
netickej bezpečnosti bude uvádzať jednu z troch úrovní záruky. 

Základnou úrovňou záruky boli produkty IKT, služby IKT a procesy IKT 
hodnotené na úrovni určenej na minimalizovanie známych základných rizík in-
cidentov a kybernetických útokov.158 Inými slovami, produkty IKT, služby IKT 
a procesy IKT sú schopné odolať základným incidentom a útokom. Hodnotenie 
zahŕňa aspoň preskúmanie technickej dokumentácie k produktu IKT, službe IKT 
alebo procesu IKT orgánom posudzovania zhody.159

V prípade pokročilej úrovne záruky boli produkty IKT, služby IKT a procesy 
IKT hodnotené na úrovni určenej na minimalizovanie známych kybernetickobez-
pečnostných rizík a rizík incidentov a kybernetických útokov, ktoré vykonávajú 

156 V slovenskej verzii aktu o kybernetickej bezpečnosti je použitý pojem „stupeň dôveryhodnosti“. 
V tomto prípade ide o nesprávny preklad pojmu „assurance level“, ktorý by mal byť preložený 
ako „úroveň záruky“.

157 Článok 52 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
158 Článok 52 ods. 5 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
159 Recitál 88 a čl. 52 ods. 5 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
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subjekty s obmedzenými zručnosťami a zdrojmi. V rámci hodnotenia sa vykoná-
va test verejne známych zraniteľností a skúška na preukázanie, že produkty IKT, 
procesy IKT alebo služby IKT správne plnia potrebné bezpečnostné funkcie.160 

V prípade vysokej úrovne záruky boli pre produkty IKT, služby IKT a pro-
cesy IKT, pre ktoré bol vydaný certifikát na tejto úrovni, vykonané hodnotenia 
na úrovni určenej na minimalizovanie rizika najpokročilejších kybernetických 
útokov, ktoré vykonávajú subjekty so značnými zručnosťami a zdrojmi. V rámci 
hodnotenia sa vykonáva test verejne známych zraniteľností, skúška na preukáza-
nie, že produkty IKT, služby IKT alebo procesy IKT správne plnia najpokročilej-
šie potrebné bezpečnostné funkcie. Taktiež sa vykonáva posúdenie ich odolnosti 
proti zručným útočníkom prostredníctvom skúšky prieniku.161

Akt o kybernetickej bezpečnosti umožňuje za určitých podmienok vykonať 
aj vlastné posúdenie zhody, čo znamená, že sa posudzovanie zhody vykoná na 
výhradnú zodpovednosť výrobcu alebo poskytovateľa produktov IKT, služieb 
IKT alebo procesov IKT. V takýchto prípadoch by výrobca alebo poskytovateľ 
produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT vykonal všetky kontroly sám 
s cieľom zabezpečiť zhodu produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT s eu-
rópskym systémom certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Takéto posúdenie by 
sa malo aplikovať len v prípade menej zložitých produktov IKT, služieb IKT 
a procesov IKT, ktoré predstavujú nízke riziko z hľadiska verejného záujmu. 
Vlastné posúdenie zhody malo byť dovolené len pre produkty IKT, služby IKT 
alebo procesy IKT, ktoré zodpovedajú úrovni záruky základná.162

Orgánmi posudzovania zhody môžu byť verejné subjekty a súkromné sub-
jekty. Avšak v riadne odôvodnených prípadoch sa môže v európskom systéme 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti ustanoviť, že európske certifikáty kyber-
netickej bezpečnosti podľa daného systému má vydávať len verejný subjekt. 
Takýmto príkladom je situácia, keď európsky systém certifikácie kybernetickej 
bezpečnosti vyžaduje úroveň záruky vysoká.163

2.5.6 Smernica NIS 2
Aplikačná prax, ako aj závery Európskej komisie poukazujú na to, že cieľ 

smernice NIS, a teda dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a in-
formačných systémov v rámci EÚ, sa nepodarilo naplniť. Pravidelný prieskum 

160 Článok 52 ods. 6 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
161 Článok 52 ods. 7 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
162 Recitál 79 a čl. 53 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
163 Článok 56 ods. 5 a 6 aktu o kybernetickej bezpečnosti.
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smernice NIS164 ukázal viaceré nedostatky súčasnej právnej úpravy a bol zároveň 
aj základom pre vypracovanie znenia návrhu smernice NIS 2. Z daného posú-
denia vyplýva niekoľko oblastí, ktoré ukázali najvyššiu mieru nedostatočnosti.

V prvom rade bola konštatovaná nedostatočná prepojenosť požiadaviek 
smernice NIS pre jednotlivé sektory. Ako jasný príklad nejednotnosti v oblasti 
pôsobnosti smernice NIS uvádza Európska komisia prípad poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti, ktorí v niektorých členských štátoch EÚ patria do rozsahu 
implementácie smernice NIS a podliehajú bezpečnostným a organizačným po-
žiadavkám na kybernetickú bezpečnosť a, naopak, v niektorých členských štá-
toch týmto požiadavkám musia prispôsobiť procesy iba väčšie nemocnice.165

Ďalej bolo konštatované nejasné vymedzenie pôsobnosti smernice a nejas-
né vymedzenie kompetencií národných dozorných autorít. V tejto súvislosti 
Európska komisia kritizovala odlišné kritériá na identifikáciu poskytovateľov 
základných služieb naprieč členskými štátmi. Odlišnosť pri ich identifikovaní 
preto spôsobuje, že rovnaké entity v konkrétnom sektore podliehajú prísnejším 
opatreniam v jednom členskom štáte EÚ ako v ostatných. Tento prístup ma za 
následok odlišnú implementáciu smernice NIS a fragmentáciu právneho rámca 
kybernetickej bezpečnosti. Problémom je aj zároveň nedostatočná informova-
nosť autorít v členských štátoch ohľadom svojich kompetencií voči prevádzko-
vateľom základných služieb.166

Taktiež boli identifikované odlišné bezpečnostné a notifikačné povinnosti na-
prieč členskými štátmi. Smernica NIS poskytla pomerne veľkú mieru slobody pri 
určovaní špecifík nahlasovania bezpečnostných incidentov. Členské štáty preto 
rozdielne pristúpili k otázkam, ktoré bezpečnostné incidenty je potrebné nahlásiť 
a v akej lehote. Tento prístup ma za následok odlišnú implementáciu smernice NIS  
a fragmentáciu právneho rámca kybernetickej bezpečnosti.167

164 Príloha č. 6 dokumentu Európskej komisie Commission staff working document. Impact assess-
ment report. Accompanying the document. Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, 
repealing Directive (EU) 2016/1148. 

165 Tamže, s. 11.
166 Tamže, s. 15. K rovnakému záveru došla Európska komisia vo svojej Správe o posúdení jednot-

nosti prístupov členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade 
s článkom 23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných systémov. 

167 Tamže. Ako ďalšie oblasti boli identifikované nedostatočne efektívny dohľad a vymáhanie, ne-
porovnateľné prerozdelenie financií pri otázkach kybernetickej bezpečnosti naprieč členskými 
štátmi, limitované zdieľanie informácií medzi členskými štátmi.
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Návrh smernice NIS 2 bol 10. novembra 2022 schválený Európskym parla-
mentom168 a 28. novembra 2022 Radou EÚ.169 Smernica NIS 2 bola zverejnená 
v Úradnom vestníku EÚ 27. decembra 2022 a dvadsiatym dňom po tomto uverej-
není nadobudla platnosť. Členské štáty budú mať 21 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti na jej transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov.

2.5.6.1 Pôsobnosť
V oblasti regulácie automatizovaných vozidiel prináša smernica NIS 2 zásad-

nú zmenu, a to najmä z toho dôvodu, že v porovnaní so smernicou NIS sa okruh 
regulovaných odvetví a pododvetví rozšíri aj na výrobu motorových vozidiel.

Subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice NIS 2, by sa v závislos-
ti od odvetvia, v ktorom pôsobia, alebo druhu služieb, ktoré poskytujú, rozdeľujú 
do dvoch kategórií: 
 – kľúčové subjekty (essential entities) a 
 – dôležité subjekty (important entities).

Táto kategorizácia zohľadňuje úroveň kritickosti daného odvetvia alebo dru-
hu služby, ako aj úroveň závislosti iných odvetví alebo druhov služieb.

Smernica NIS 2 neukladá členským štátom povinnosť identifikovať subjekty, 
ktoré spĺňajú kritériá, aby mohli pôsobiť ako prevádzkovatelia základných slu-
žieb („proces identifikácie“) tak, ako to je upravené v smernici NIS. Namiesto 
toho sa v návrhu smernice NIS 2 ustanovilo jednotné kritérium, ktorým sa určia 
subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Toto kritérium spo-
číva v uplatňovaní pravidla obmedzenia veľkosti (size-cap rule), podľa ktorého 
sa smernica NIS 2 vzťahuje na verejné alebo súkromné subjekty typu uvedeného 
v prílohe I alebo II, ktoré sa považujú za stredné podniky podľa čl. 2 prílohy k od-
porúčaniu Európskej komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých 
a stredných podnikov alebo presahujú limity pre stredné podniky ustanovené 
v odseku 1 uvedeného článku a ktoré poskytujú služby alebo vykonávajú svoje 
činnosti v EÚ.170

Zo všeobecného pravidla obmedzenia veľkosti existujú v zmysle smernice 
NIS 2 aj výnimky, a teda predmetná smernica sa bude vzťahovať aj na subjekty 

168 Cybersecurity: Parliament adopts new law to strengthen EU-wide resilience. Dostupné na: 
<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49608/cybersecurity-par-
liament-adopts-new-law-to-strengthen-eu-wide-resilience>. 

169 EU decides to strengthen cybersecurity and resilience across the Union: Council adopts new le-
gislation. Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/
eu-decides-to-strengthen-cybersecurity-and-resilience-across-the-union-council-adopts-new-le-
gislation/>. 

170 Článok 2 ods. 1 smernice NIS 2.
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typu uvedeného v prílohe I alebo II, bez ohľadu na ich veľkosť. Predmetné vý-
nimky sú uvedené v čl. 2 ods. 2 smernice NIS 2.

V prílohe I sú zadefinované nasledujúce odvetvia s vysokou úrovňou kritic-
kosti: energetika, doprava, bankovníctvo, infraštruktúry finančných trhov, zdra-
votníctvo, pitná voda, odpadová voda, digitálna infraštruktúra, riadenie služieb 
IKT (medzi podnikmi), verejná správa a vesmír. V porovnaní s odvetviami upra-
venými v smernici NIS pribudli odvetvia ako odpadová voda, verejná správa 
a vesmír. 

V prílohe II sú zadefinované nasledujúce iné kritické odvetvia: poštové a ku-
riérske služby, odpadové hospodárstvo, výroba a distribúcia chemických látok, 
výroba, spracovanie a distribúcia potravín, výroba, poskytovatelia digitálnych 
služieb a výskum.

Rozšírenie pôsobnosti smernice NIS 2 sa výrazne dotkne aj oblasti vozidiel. 
Zatiaľ čo sa smernica NIS vzťahovala len na prevádzkovateľov inteligentných do-
pravných systémov v sektore doprava, podsektore cestná doprava, smernica NIS 2  
sa popri spomínaných prevádzkovateľoch inteligentných dopravných systémov 
v zmysle prílohy I smernice NIS 2 vzťahuje aj na výrobcov motorových vozidiel 
v sektore výroba a podsektore výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
podľa prílohy II smernice NIS 2. V rámci daného podsektoru sú ako typy subjek-
tov uvedené Subjekty vykonávajúce akúkoľvek hospodársku činnosť uvede-
nú v sekcii C divízii 29 NACE Rev. 2.171

Predmetná divízia zahŕňa výrobu motorových vozidiel na prepravu cestujú-
cich alebo nákladu. Do tejto divízie patrí výroba rôznych častí a prídavných 
zariadení, rovnako ako aj výroba prívesov a súprav s návesom.172 Popri subjek-
toch, ktoré vykonávajú samotnú výrobu motorových vozidiel, patrí do divízie 29  
aj výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá. 
Výpočet jednotlivých druhov výroby elektrických a elektronických prístrojov 
pre motorové vozidlá nie je taxatívny. NACE Rev. 2 uvádza ako príklady ge-
nerátory, alternátory, zapaľovacie sviečky, zážihové elektroinštalačné potreby, 
systém elektrických dverí a okien, montáž generátorov do prístrojového panela, 
regulátor napätia atď.173 Je však otázne, či by sme mohli medzi elektrické a elek-
tronické prístroje pre motorové vozidlá zaradiť aj systémy automatizovaného 
riadenia, ktoré sa využívajú v automatizovaných vozidlách a plne automatizo-
vaných vozidlách. Vzhľadom na to, že NACE Rev. 2 bola prijatá v roku 2007, 
a teda nereflektuje aktuálny stav techniky v podobe systémov automatizovaného 
riadenia a nejde o taxatívny výpočet druhov výroby elektrických a elektronických 

171 NACE Rev. 2, s. 92.
172 Tamže.
173 Tamže, s. 93.
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prístrojov pre motorové vozidlá, máme za to, že medzi elektrické a elektronické 
prístroje pre motorové vozidlá by sme mohli zaradiť aj systémy automatizované-
ho riadenia ako systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systém varovania 
vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenie na záznam údajov o uda-
lostiach a pod. 

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že smernica NIS 2 sa vzťahuje 
nielen na výrobcov motorových vozidiel, ale aj na výrobcov elektrických a elek-
tronických prístrojov pre motorové vozidlá. 

2.5.6.2 Opatrenia
Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné prijať vhodné a primerané technické, 

operačné a organizačné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, ktoré tieto subjekty využívajú na svoju činnosť 
alebo na poskytovanie svojich služieb a na prevenciu alebo minimalizáciu vply-
vu incidentov na príjemcov ich služieb a na ďalšie služby.174

Opatrenia sú založené na prístupe zohľadňujúcom všetky riziká, ktorého cie-
ľom je chrániť siete a informačné systémy a fyzické prostredie uvedených systé-
mov pred incidentmi, a zahŕňajú aspoň:175

a) „zásady analýzy rizík a bezpečnosti informačných systémov;
b) riešenie incidentov;
c) kontinuitu činností, ako je riadenie zálohovania a obnova systému po havárii, 

a krízové riadenie; 
d) bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane bezpečnostných aspektov týkaj-

úcich sa vzťahov medzi jednotlivými subjektmi a ich priamymi dodávateľmi 
alebo poskytovateľmi služieb; 

e) bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe siete a informačných systémov 
vrátane riešenia zraniteľností a zverejňovania informácií o zraniteľnostiach;

f) zásady a postupy posudzovania účinnosti opatrení na riadenie kybernetic-
kých rizík; 

g) základné postupy kybernetickej hygieny a odborná príprava v oblasti kyber-
netickej bezpečnosti; 

h) zásady a postupy používania kryptografie, prípadne šifrovania; 
i) bezpečnosť ľudských zdrojov, zásady kontroly prístupu a správu aktív;
j) v prípade potreby používanie riešení viacstupňovej alebo kontinuálnej auten-

tifikácie, zabezpečenej hlasovej, obrazovej a textovej komunikácie a zabezpe-
čených systémov komunikácie v núdzových situáciách v rámci subjektu.“

174 Článok 20 ods. 1 smernice NIS 2.
175 Článok 20 ods. 2 smernice NIS 2.
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V prípade, ak subjekt zistí, že nedodržiava opatrenia, je povinný prijať bez 
zbytočného odkladu všetky potrebné, vhodné a primerané nápravné opatrenia.176

S cieľom ustanoviť technické a metodické špecifikácie opatrení môže Európ-
ska komisia prijať vykonávacie akty.177 

2.5.6.3 Nahlasovanie incidentov
Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť 

svojej jednotke CSIRT alebo v náležitých prípadoch svojmu príslušnému orgánu 
každý incident s významným vplyvom na poskytovanie ich služieb (významný 
incident).178

Definícia pojmu „incident“ je v smernici NIS 2 v porovnaní s definíciou po-
užitou v smernici NIS značne pozmenená. V smernici NIS 2 je „incident“ defi-
novaný ako „udalosť ohrozujúca dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť 
uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo služieb poskyto-
vaných alebo prístupných prostredníctvom sietí a informačných systémov“.179

Z uvedenej definície vyplýva, že za incident sa považuje udalosť, ktorá 
ohrozuje tri základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácií, ktorými 
sú dostupnosť, integrita a dôvernosť, ku ktorým sa pridáva aj pravosť. V zmysle 
tejto definície ohrozeniu podliehajú nielen údaje, ale aj súvisiace služby, ktoré 
sú poskytované alebo prístupné prostredníctvom sietí a informačných systémov.

Kľúčové a dôležité subjekty sú taktiež povinné oznamovať, okrem iného, in-
formácie umožňujúce príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT určiť prípadný 
cezhraničný vplyv incidentu. 180

Incident sa považuje za významný, ak:181

a) spôsobil alebo má schopnosť spôsobiť dotknutému subjektu závažné prevá-
dzkové narušenie služieb alebo finančnú stratu, 

b) zasiahol alebo má schopnosť zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby 
tým, že im spôsobí značnú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.
Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné na účely oznámenia významných in-

cidentov predložiť jednotke CSIRT alebo v náležitých prípadoch príslušnému 
orgánu:182

a) bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 24 hodín od zistenia význam-
ného incidentu včasné varovanie,

176 Článok 21 ods. 4 smernice NIS 2.
177 Článok 21 ods. 5 smernice NIS 2.
178 Článok 23 ods. 1 smernice NIS 2.
179 Článok 6 bod 6 smernice NIS 2.
180 Tamže.
181 Článok 23 ods. 3 smernice NIS 2.
182 Článok 23 ods. 4 smernice NIS 2.
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b) bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 72 hodín po tom, ako sa do-
zvedeli o významnom incidente, oznámenie o incidente,

c) na žiadosť jednotky CSIRT alebo v náležitých prípadoch príslušného orgánu 
priebežnú správu s relevantnou aktualizáciou daného stavu,

d) najneskôr jeden mesiac po postúpení oznámenia o incidente záverečnú sprá-
vu.
V prípade, že v čase predkladania záverečnej správy incident ešte prebieha, 

dotknuté subjekty predložia v uvedenom čase ďalšiu priebežnú správu a potom 
záverečnú správu do jedného mesiaca odo dňa, kedy incident vyriešili.183

V prípade potreby dotknuté subjekty bez zbytočného odkladu oznámia prí-
jemcom svojich služieb významné incidenty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyv-
niť poskytovanie daných služieb.184 

Kľúčové a dôležité subjekty v náležitých prípadoch oznámia bez zbytočného 
odkladu príjemcom svojich služieb, ktorí potenciálne čelia významnej kyber-
netickej hrozbe, všetky opatrenia alebo nápravné kroky, ktoré títo príjemcovia 
môžu v reakcii na danú hrozbu prijať. Subjekty v prípade potreby týchto príjem-
cov informujú aj o samotnej významnej kybernetickej hrozbe.185 Smernica NIS 2  
sa pri definícii pojmu „kybernetická hrozba“ odvoláva na definíciu použitú 
v čl. 2 bod 8 aktu o kybernetickej bezpečnosti. V zmysle tejto definície je ky-
bernetická hrozba „každá potenciálna okolnosť, udalosť alebo činnosť, ktorá by 
mohla poškodiť, narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť siete a informačné sys-
témy, užívateľov takýchto systémov a iné osoby“. Významnou kybernetickou 
hrozbou je v zmysle čl. 6 ods. 11 smernice NIS 2 „kybernetická hrozba, o ktorej 
možno na základe jej technických charakteristík predpokladať, že má potenciál 
mať závažný vplyv na sieť a informačné systémy subjektu alebo používateľov 
služieb subjektu tým, že spôsobí značnú hmotnú alebo nehmotnú ujmu“.

2.5.6.4  Povinnosť hlásiť incidenty výrobcami automatizovaných vozidiel 
a plne automatizovaných vozidiel

Z uvedeného vyplývajú pre výrobcov tradičných, ale aj automatizovaných 
vozidiel nasledujúce závery. Výrobcovia automatizovaných vozidiel budú pova-
žovaní za dôležité subjekty, keďže ich môžeme označiť za typ subjektu v sektore 
výroba a podsektore výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov v zmysle 
prílohy II smernice NIS 2 a možno ich klasifikovať ako stredné a veľké pod-
niky. Z toho vyplýva, že výrobcovia automatizovaných vozidiel budú musieť 

183 Tamže.
184 Článok 23 ods. 1 smernice NIS 2.
185 Článok 23 ods. 2 smernice NIS 2.
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realizovať bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 21 ods. 2 smernice NIS 2. Avšak 
pri plnení povinnosti nahlasovať incidenty so závažným vplyvom na poskytova-
nie ich služieb vzniká niekoľko otázok. 

V zásade ide o zodpovedanie otázky, či výrobcom automatizovaných vozidiel 
vznikne notifikačná povinnosť hlásiť incidenty so závažným vplyvom na posky-
tovanie ich služieb v prípade, ak sa incident týka automatizovaného vozidla, resp. 
systému automatizovaného riadenia. Alebo takáto povinnosť vznikne výrobcom 
vozidiel, len ak sa incident týka systémov na výrobu takýchto vozidiel. Zodpo-
vedanie tejto otázky je veľmi dôležité, keďže ak by sme došli k záveru, že vý-
robca automatizovaných vozidiel je povinný hlásiť len závažné incidenty, ktoré 
sa týkajú systémov na výrobu takýchto vozidiel, výrobcom automatizovaných 
vozidiel by nevznikla povinnosť hlásiť incidenty, ktoré vznikajú v dôsledku hro-
zieb (napr. kybernetický útok) namierených voči samotným automatizovaným 
vozidlám, resp. systémom automatizovaného riadenia. 

Ako je uvedené, dôležité subjekty sú povinné bez zbytočného odkladu ozná-
miť príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT každý incident s významným 
vplyvom na poskytovanie ich služieb. Pre vznik notifikačnej povinnosti musia 
byť splnené nasledujúce požiadavky:

a) musí ísť o incident v zmysle čl. 6 bod 6 smernice NIS 2,
b) incident musí byť významný v zmysle čl. 23 ods. 3 smernice NIS 2.
Incident predstavuje udalosť ohrozujúcu dostupnosť, pravosť, integritu alebo 

dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo služieb 
poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných 
systémov. Prvá časť definície pojmu „incident“ nešpecifikuje, o aké údaje ide. 
Samozrejme, nepôjde o ohrozenie akýchkoľvek údajov. Tieto údaje si je potrebné 
vykladať v spojení s definíciou pojmu „siete a informačné systémy“ v zmysle  
čl. 6 bod 1 smernice NIS 2. A teda pôjde o údaje, ktoré sú uchovávané, prenášané 
a spracúvané v rámci elektronickej komunikačnej sieti, resp. zariadenia alebo 
skupiny vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno ale-
bo viaceré vykonávajú automatické spracúvanie digitálnych údajov na základe 
programu a na účely ich prevádzkovania, používania, ochrany a udržiavania. Čo 
sa týka sietí a informačných systémov, pôjde len o tie siete a informačné systémy, 
ktoré tieto subjekty využívajú na svoju činnosť alebo na poskytovanie svojich 
služieb a na prevenciu, alebo minimalizáciu vplyvu incidentov na príjemcov ich 
služieb a na ďalšie služby. K tomuto záveru možno dôjsť na základe výkladu  
čl. 21 ods. 1 smernice NIS 2.

Za siete a informačné systémy by sme v prípade automatizovaných vozidiel 
mohli považovať siete a informačné systémy, ktoré zabezpečujú výrobu auto-
matizovaných vozidiel, výrobu rôznych častí a prídavných zariadení a výrobu 
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elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá. Z uvedeného nám 
vyplýva, že incident v zmysle smernice NIS 2 sa týka systémov, ktoré zabezpe-
čujú výrobu vozidla, rôznych častí a prídavných zariadení a elektrických a elek-
tronických prístrojov pre motorové vozidlá.

Splnenie druhej požiadavky, aby bol incident závažný, v zásade nie je potreb-
né skúmať, keďže sa pojem „incident“ v zmysle smernice NIS 2 nebude vzťa-
hovať na systémy, ktoré vykonávajú jazdné úlohy. Pre úplnosť musíme dodať, 
že dôležité subjekty sú v zmysle čl. 23 ods. 1 smernice NIS 2 povinné hlásiť 
incident so závažným vplyvom na poskytovanie ich služieb. Za služby, ktoré 
poskytujú subjekty zo sektora výroba a podsektora výroba motorových vozidiel, 
návesov a prívesov podľa prílohy II smernice NIS 2 by sme mohli považovať 
výrobu motorových vozidiel na prepravu cestujúcich alebo nákladu, výrobu rôz-
nych častí a prídavných zariadení a elektrických a elektronických prístrojov pre 
motorové vozidlá. V tomto kontexte by sme nemohli považovať prevádzku auto-
matizovaného vozidla, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom systémov auto-
matizovaného riadenia, za službu, ktorú poskytujú tieto subjekty.

Z uvedeného vyplýva, že ak by kybernetická hrozba (napr. kybernetický útok) 
bola namierená voči systému automatizovaného riadenia alebo inému systému 
vozidla, výrobcovi vozidla nevznikne v zmysle smernice NIS 2 povinnosť nahlá-
siť takýto incident.

Avšak tento záver neznamená, že výrobcovia automatizovaných vozidiel ne-
musia prijať konkrétne postupy, ktoré by sa týkali riešenia incidentov, ktoré by 
vznikli v rámci systémov takýchto vozidiel. V zmysle predpisu OSN č. 155 musí 
výrobca vozidla preukázať v rámci systému riadenia kybernetickej bezpečnos-
ti, že používa konkrétne postupy. Medzi tieto postupy sú zaradené aj postupy 
používané na monitorovanie kybernetických útokov, kybernetických hrozieb 
a zraniteľností v rámci typov vozidiel, ich odhaľovanie a reagovanie na ne. Sú-
časťou reakcie na kybernetický útok, kybernetickú hrozbu či zraniteľnosť bude 
ich nahlásenie. V praktickej rovine možno hovoriť o situácii, keď vodič automa-
tizovaného vozidla zistí, že na vozidlo bol vykonaný kybernetický útok, ktorého 
následkom útočník ovláda riadenie a brzdenie. Následne by mal vodič takýto 
incident nahlásiť. Najvhodnejším spôsobom je nahlásenie incidentu na to urče-
nou funkciou prostredníctvom palubnej dosky. V prípade, ak by útočník získal 
kontrolu aj nad palubnou doskou s tým, že informuje vodiča, že ide o kyberne-
tický útok a ak chce, aby opätovne získal kontrolu nad vozidlom, musí zaplatiť 
konkrétnu sumu peňazí na uvedený bankový účet, vodič by mal tento incident 
nahlásiť alternatívne, napríklad telefonicky alebo e-mailom. 

Taktiež je potrebné sa zaoberať situáciami, ak by vznikol kybernetický bez-
pečnostný incident v rámci systému, ktorý zabezpečuje výrobu vozidla, rôznych 
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častí a prídavných zariadení a elektrických a elektronických prístrojov pre mo-
torové vozidlá, a následkom takéhoto incidentu by bolo, že spomínané systémy 
infikovali systém automatizovaného riadenia. V dôsledku tohto incidentu auto-
matizované vozidlá nesprávnym spôsobom vykonávajú jazdné úlohy a spôso-
bujú dopravné nehody. Išlo by v tomto prípade o významný incident v zmysle 
smernice NIS 2?

Jednoznačne ide o incident v zmysle smernice NIS 2 a dokonca sa tento inci-
dent týka sietí a informačných systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie služ-
by (výrobu vozidiel, rôznych častí a prídavných zariadení a výrobu elektrických 
a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá). Avšak následok tohto inci-
dentu nie je nefunkčnosť systému na výrobu, ale obmedzená funkčnosť systému, 
ktorý je súčasťou výrobku, čiže automatizovaného vozidla. Incident sa v zmysle 
čl. 23 ods. 3 smernice NIS 2 považuje za významný, ak:
a) spôsobil alebo má schopnosť spôsobiť dotknutému subjektu závažné prevá-

dzkové narušenie služieb alebo finančnú stratu;
b) zasiahol alebo má schopnosť zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby 

tým, že im spôsobí značnú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.
Prvá podmienka v našom prípade nemusí byť naplnená, lebo skutočnosť, že 

automatizované vozidlo nesprávne vykonáva jazdné úlohy, ešte neznamená, že 
spôsobí alebo môže spôsobiť narušenie prevádzky alebo finančné straty. Ak by 
išlo len o jedno automatizované vozidlo, tak by prevádzka (výroba vozidiel) ne-
bola narušená a nemuselo by dôjsť ani k finančným stratám. K finančným stratám 
by mohlo dôjsť, ak by išlo napríklad o 1 000 automatizovaných vozidiel, ktorých 
oprava, resp. aktualizácia systému by spôsobila finančné straty. Smernica NIS 2 
nedefinuje, čo možno považovať za finančné straty. 

Za určitých okolností by uvedený incident mohol zasiahnuť iné fyzické ale-
bo právnické osoby spôsobením značnej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy. 
V prípade, ak by automatizované vozidlo nevykonávalo jazdné úlohy správnym 
spôsobom, mohlo by dôjsť k dopravnej nehode, ktorej následkom by mohlo byť 
aj usmrtenie alebo škodová udalosť. V takomto prípade by incident zasiahol iné 
fyzické osoby tým, že im spôsobil značnú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. 
Smernica NIS 2 nedefinuje značnú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.

2.5.7 Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Smernica NIS bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponova-

ná prijatím zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je vykonávaný niekoľkými 
vyhláškami Národného bezpečnostného úradu.
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Cieľom zákona o kybernetickej bezpečnosti nie je riešiť konkrétne kyber-
netické bezpečnostné incidenty a vyvodzovať zodpovednosť voči konkrétnym 
útočníkom či stanoviť bezpečnostné opatrenia pre všetkých správcov sietí či 
informačných systémov v Slovenskej republike. Cieľom je vytvoriť organizač-
nými, technickými a právnymi opatreniami prostredie, v rámci ktorého by bola 
kritická informačná a komunikačná infraštruktúra,186 ako aj vybrané informačné 
systémy a siete chránené na dostatočnej úrovni pred rôznymi kybernetickými 
bezpečnostnými incidentmi, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ohroziť riadne 
fungovanie dôležitých hospodárskych či spoločenských činností v štáte. 

Z pohľadu regulovaných subjektov sa v oblasti automatizovaných vozidiel 
bude zákon o kybernetickej bezpečnosti vzťahovať len na prevádzkovateľov in-
teligentných dopravných systémov. Zákon o kybernetickej bezpečnosti sa ne-
vzťahuje na výrobcov vozidiel či prevádzkovateľov systémov automatizovaného 
riadenia. 

V prípade, ak je prevádzkovateľ inteligentných dopravných systémov identi-
fikovaný ako prevádzkovateľov základných služieb, je povinný plniť konkrétne 
povinnosti a realizovať bezpečnostné opatrenia. Ako príklad možno uviesť Sys-
tém elektronického výberu mýta, ktorého prevádzkovateľom je v sektore dopra-
va, podsektore cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

V prípade identifikovaného kybernetického bezpečnostného incidentu je pre-
vádzkovateľ inteligentného dopravného systému povinný bezodkladne hlásiť 
závažný kybernetický bezpečnostný incident prostredníctvom jednotného infor-
mačného systému kybernetickej bezpečnosti.187

Kybernetický bezpečnostný incident možno považovať za závažný kyber-
netický bezpečnostný incident, ak spĺňa aspoň jedno identifikačné kritérium 
pre kategóriu závažného kybernetického bezpečnostného incidentu.188 Presná 
špecifikácia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpeč-
nostných incidentov je predmetom vyhlášky Národného bezpečnostného úradu  
č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie 

186 Kritická informačná a komunikačná infraštruktúra predstavuje zákonom vymedzený komplex 
informačných systémov, služieb a elektronických komunikačných sietí, ktorých nedostupnosť by 
mala vážny dopad na bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu a zabezpečenie základných 
životných potrieb obyvateľstva. Pozri JIRÁSEK, P. a kol. Výkladový slovník kybernetické bez-
pečnosti. Praha : Národní centrum kybernetické bezpečnosti ČR, 2013, s. 54 – 55. Dostupné na:  
<https://afcea.cz/wp-content/uploads/2015/03/Slovnik _Final_screen_v2_0.pdf>.

187 Ustanovenie § 19 ods. 6 písm. b) a § 24 ods. 1 a 4 ZoKB.
188 Ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., ktorou sa 

určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných 
incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.
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závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia 
kybernetických bezpečnostných incidentov.

Aby prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov minimalizovali 
riziko vzniku kybernetických bezpečnostných incidentov alebo zmierňovali ná-
sledky takýchto incidentov, sú povinní do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia 
o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb prijať a dodržiavať 
všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení 
podľa § 20 ZoKB a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté.189 Bezpeč-
nostné opatrenia sa prijímajú pre rôzne oblasti bezpečnosti a ich obsah a rozsah 
je špecificky upravený v príslušnej vyhláške.190

2.6 Čiastkové závery
Bez dosiahnutia dostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti automatizo-

vaných vozidiel, plne automatizovaných vozidiel a ich systémov tak, aby ne-
predstavovali pre účastníkov cestnej premávky hrozbu, nemôže dôjsť k úspeš-
nému nasadzovaniu takýchto vozidiel na verejné pozemné komunikácie. Avšak 
v kontexte automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel nie je 
dôležitá len bezpečnosť ich jednotlivých komponentov, ale najmä kybernetická 
bezpečnosť týchto vozidiel, resp. ich systémov. 

Cieľom kybernetickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel 
a plne automatizovaných vozidiel je zabezpečiť dostatočnú ochranu takýchto 
vozidiel a ich systémov, aby vedeli na dostatočnej úrovni odolávať rôznym ky-
bernetickým hrozbám. V prípade, ak dôjde ku kybernetickému incidentu, ktorého 
následkom je napríklad narušenie bezpečnej prevádzky vozidla, zastavenie funk-
cií vozidlá, úprava softvéru, zmena výkonnosti, narušenie integrity, dôvernosti 
a dostupnosti údajov, musia byť presne stanovené povinnosti týkajúce sa ozna-
movania takýchto incidentov. Z dôvodu predchádzania kybernetickým hrozbám 
a zmiernenia dopadu kybernetických incidentov sú výrobcovia automobilov po-
vinní realizovať bezpečnostné opatrenia.

Do roku 2019 neexistovala právna úprava, ktorá by regulovala oblasť kyber-
netickej bezpečnosti vozidiel. Až prijatím predpisu OSN č. 155 sa výrobcom vo-
zidiel ukladajú v rámci typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na kybernetic-
kú bezpečnosť konkrétne povinnosti. Výrobcovia vozidiel sú povinní preukázať, 

189 Ustanovenie § 19 ods. 1 ZoKB.
190 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bez-

pečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bez-
pečnostných opatrení.
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že postupy používané v jeho systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti zais-
ťujú primerané zohľadnenie bezpečnosti vrátane rizík a zmierňujúcich opatrení 
v súlade s predpisom OSN č. 155. Výrobca vozidla je povinný aspoň raz ročne 
alebo v prípade potreby častejšie predložiť schvaľovaciemu úradu alebo technic-
kej službe správu o výsledku svojho monitorovania. Taktiež je výrobca vozidiel 
povinný predložiť správu o tom, že zmierňujúce opatrenia v oblasti kybernetic-
kej bezpečnosti implementované v prípade jeho typov vozidiel sú stále účinné, 
a o všetkých dodatočných opatreniach, ktoré prijal.

V porovnaní s nariadením o všeobecnej bezpečnosti, ktoré sa vzťahuje na 
vozidlo a jeho komponenty a systémy, sa predpis OSN č. 155 aplikuje aj na cer-
tifikáciu samotných výrobcov vozidiel. Pôsobnosť predpisu OSN č. 155 sa popri 
zabezpečení ochrany vozidla a výrobcu vozidiel rozširuje aj na tretie strany, ako 
sú dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo organizácie, ktoré sú podriadené 
výrobcovi. Ďalším faktorom, ktorý zlepší kybernetickú bezpečnosť vozidiel, je 
rozšírenie pôsobnosti úpravy technických požiadaviek na vozidlá aj na fázu po 
uvedení vozidla na trh, čo znamená, že tieto požiadavky sa budú vzťahovať na 
celý životný cyklus vozidla, ktorý začína vývojom, pokračuje výrobou a uvede-
ním na trh a končí zastavením výroby až do konca životnosti všetkých vozidiel 
daného typu. 

Aby mohol výrobca vozidla požiadať o typové schválenie vozidla vzhľadom 
na kybernetickú bezpečnosť, bude musieť mať platné osvedčenie o zhode systé-
mu riadenia kybernetickej bezpečnosti. V tejto súvislosti musí výrobca vozidiel, 
resp. jeho splnomocnený zástupca podať žiadosť o osvedčenie o zhode systému 
riadenia kybernetickej bezpečnosti schvaľovaciemu úradu, ktorý bude vykoná-
vať posudzovanie výrobcu a ktorý vydá osvedčenie o zhode systému riadenia 
kybernetickej bezpečnosti. V prípade, ak je posudzovanie úspešné, je výrobcovi 
udelené osvedčenie s názvom Osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetic-
kej bezpečnosti. 

Predpis OSN č. 155 aplikuje princíp prevencie, detekcie a reakcie tým, že 
výrobca vozidiel musí v rámci procesu udelenia osvedčenia o zhode systému 
riadenia kybernetickej bezpečnosti a následného typového schválenia preukázať, 
že má implementované postupy používané na monitorovanie, odhaľovanie a re-
agovanie na kybernetické útoky, kybernetické hrozby a zraniteľnosti v rámci 
typov vozidiel.

Smernica NIS 2 môže posilniť kybernetickú bezpečnosť nielen tradičných 
vozidiel, ale aj automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel. Výrobcovia 
vozidiel, ako dôležité subjekty, budú musieť realizovať bezpečnostné opatrenia, 
ktoré budú obsahovať napríklad analýzu rizika, riešenie incidentov, bezpeč-
nosť dodávateľského reťazca, bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe sietí 
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a informačných systémov vrátane riešenia zraniteľností a zverejňovania informá-
cií o zraniteľnostiach či používanie kryptografie a šifrovania. Výrobcovia vozi-
diel budú taktiež povinní bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom 
alebo jednotke CSIRT každý incident so závažným vplyvom na poskytovanie 
ich služieb a taktiež sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným 
orgánom alebo jednotke CSIRT každú závažnú kybernetickú hrozbu, ktorú kľú-
čové a dôležité subjekty zistia a ktorá by mohla potenciálne viesť k závažnému 
incidentu.

Avšak ak by kybernetická hrozba (napr. kybernetický útok) bola namierená 
voči systému automatizovaného riadenia alebo inému systému vozidla, výrobco-
vi vozidla nevznikne v zmysle smernice NIS 2 povinnosť nahlásiť takýto inci-
dent. Postup nahlasovania a riešenia takýchto incidentov musí výrobca automati-
zovaných vozidiel prijať na základe predpisu OSN č. 155.
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3 SÚČASNÉ A BUDÚCE TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY 
PREVÁDZKY AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL

Predmetom tejto kapitoly sú analýzy a rozbor právnej úpravy Trestného záko-
na z pohľadu trestnej zodpovednosti automatizovaných vozidiel, a to so zamera-
ním na automatizované vozidlo z pohľadu objektu, predmetu, nástroja a páchate-
ľa trestných činov. Následne sa budeme zaoberať diskusiou a odporúčaniami pre 
právnu prax v kontexte vymedzených otázok. V ďalšej časti sa budeme venovať 
otázkam automatizovaných vozidiel v kontexte otázok automatizovaných vozi-
diel z pohľadu trestného práva procesného.

3.1 Automatizované vozidlá z pohľadu trestného práva 
hmotného

3.1.1 Výzvy regulácie automatizovaných vozidiel – trestná zodpovednosť
Umelá inteligencia, či už vo forme softvéru, alebo jej začlenenia v rámci rôz-

nych systémov (strojov, výrobkov), púta v súčasnosti stále väčší a väčší záujem 
rôznych spoločenských oblastí vrátane práva.191 V súčasnosti asi najviditeľnejším 
príkladom jej aplikácie sú práve automatizované vozidlá. Mimoriadny záujem je 
venovaný prípadným krokom umelej inteligencie (resp. systémom, ktoré ju vy-
užívajú vrátane automatizovaných vozidiel), ktoré môžu viesť k protiprávnym 
následkom, ktoré označujeme ako trestné činy. To, že nejde iba o sci-fi, doku-
mentujú už aj príklady z praxe, keď stroj riadený umelou inteligenciou strčil do 
pracovníka na výrobnej linke, keďže ho detegoval ako hrozbu vo vzťahu k svojej 
činnosti, čo viedlo k tomu, že uvedený pracovník padol do stroja, kde bol usmr-
tený.192 Vo svete sú už zdokumentované prípady, keď automatizované vozidlá 
riadené, resp. obsahujúce umelú inteligenciu boli účastníkom dopravnej nehody, 
resp. incidentov, kedy došlo dokonca k usmrteniu osoby.193

191 K právnemu výskumu v oblasti umelej inteligencie pozri napríklad ROSCA, C., COVRIG, B. et 
al. Return of the AI: An Analysis of Legal Research on Artificial Intelligence Using Topic Mode-
ling. In ALETRAS, N., ANDROUTSOPOULOS, I., BARRETT, L., MEYERS, A., PREOIUC-
-PIETRO, D. (eds.) Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2020.  
s. 3 – 10. Dostupné na: <http://ceur-ws.org/Vol-2645/paper1.pdf>. 

192 HALLEVY, G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science Fiction 
to Legal Social Control. In Akron Intellectual Property Journal. 2010, roč. 4, č. 2, s. 171 – 172. 

193 K tomu pozri napríklad Automatizované auto po prvý raz zabilo chodca. 2018. Dostupné na: 
<https://tech.sme.sk/c/20784757/autonomne-auto-po-prvykrat-zabilo-chodca.html>. K nehodo-
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Automatizované vozidlá rôznych úrovni, či už pri svojom vývoji, ale aj sa-
motnej prevádzke, môžu zasahovať alebo byť predmetom rôznych spoločen-
ských vzťahov z viacerých oblastí života spoločnosti ako takej (oblasť ochrany 
života a zdravia, životného prostredia, ekonomická, hospodárska atď.). Prostred-
níctvom zasahovania automatizovaných vozidiel do týchto spoločenských vzťa-
hov, resp. interakcie s nimi sa automatizované vozidlá a umelá inteligencia, ktorá 
je v nich obsiahnutá, dostávajú do styku s právom, ktoré tieto oblasti reguluje, 
resp. poskytuje týmto vzťahom ochranu. 

Trestné právo ako prostriedok ultima ratio predstavuje odvetvie práva, ktoré-
ho úlohou je práve zabezpečenie ochrany spoločenských vzťahov pred ich naj-
závažnejšími porušeniami alebo ohrozeniami. Trestné právo ako také je možné 
rozdeliť na dve samostatné, ale na druhej strane nerozlučne prepojené oblasti, 
a to trestné právo hmotné a trestné právo procesné. Trestné právo hmotné pro-
stredníctvom definícií skutkových podstát a ustanovením podmienok trestnej 
zodpovednosti určuje, ktoré konanie je trestný činom, a následne ustanovuje druh 
a výšku sankcie za jeho spáchanie a podmienky jej uloženia. Týmto zabezpečuje 
ochranu spoločnosti pred najzávažnejšími narušeniami a ohrozeniami spoločen-
ských vzťahov. Trestné právo procesné zas upravuje samotný postup zákonom 
určených štátnych orgánov (ich práva a povinnosti) pri odhaľovaní trestných či-
nov, stíhaní ich páchateľov a následnom ukladaní trestov za tieto trestné činy 
a ich výkone, pričom zabezpečuje rešpektovanie základných práv a slobôd osôb, 
ako aj ďalších, ktoré sú týmto konaním dotknuté. Základnými predpismi trest-
ného práva sú Trestný zákon, Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb.

Otázka vzťahu automatizovaných vozidiel a trestného práva a najmä otázky 
trestnej zodpovednosti za konania spojené s prevádzkou automatizovaných vo-
zidiel nie sú v súčasnosti ako také predmetnom samostatnej úpravy v podobe sa-
mostatného právneho predpisu alebo osobitných ustanovení v rámci existujúcich 
predpisov trestného práva. 

Uvedené však neznamená, že na zodpovednostné vzťahy spojené s prevádz-
kovaním automatizovaných vozidiel a ich systémov (najmä umelej inteligencie) 
nie je možné aplikovať ustanovenia predpisov trestného práva, ako aj teóriu trest-
ného práva. Možnosť aplikácie sa za súčasného stavu právnej úpravy trestnej 
zodpovednosti bude odvíjať najmä od úlohy a postavenia automatizovaného vo-
zidla v rámci konaní, ktoré vykazujú znaky trestných činov.

vosti automatizovaných vozidiel pozri Oficiálny rebríček nehodovosti automatizovaných systé-
mov v USA vedie Tesla Autopilot. 2022. Dostupné na: <https://zive.aktuality.sk/clanok/IjNr0Ec/
oficialny-rebricek-nehodovosti-autonomnych-systemov-v-usa-vedie-tesla-autopilot/>. 
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Automatizované vozidlá, ako aj samotná umelá inteligencia, ktorá je v nich 
obsiahnutá, resp. ich systémy, môžu byť predmetom trestnoprávnych vzťahov 
z hľadiska riešenia viacerých možných situácií. Možné oblasti interakcie auto-
matizovaných vozidiel a trestného práva môžeme zhrnúť do štyroch základných 
oblastí, ktoré sú alebo v budúcnosti môžu byť predmetom právnej regulácie tý-
kajúcej sa automatizovaných vozidiel a ich systémov vrátane umelej inteligencie:
a) automatizované vozidlo (umelá inteligencia) ako objekt ochrany trestného 

práva,
b) automatizované vozidlo (umelá inteligencia) ako nástroj alebo predmet na 

páchanie trestnej činnosti,
c) automatizované vozidlo (umelá inteligencia) ako „páchateľ“ trestnej činnosti,
d) automatizované vozidlo (umelá inteligencia) ako zdroj dát o trestnej činnosti, 

resp. ako dôkaz.
Oblasti uvedené pod písmenami a) až c) predstavujú oblasti, v ktorých trest-

noprávna úprava je alebo bude v budúcnosti doménou právnych predpisov trest-
ného práva hmotného a ich vývoja, a to vrátane aspektov hmotnoprávnej časti 
teórie trestného práva. Oblasť uvedená pod písmenom d) je a bude, naopak, do-
ménou úpravy právnych predpisov trestného práva procesného a jeho teórie.

Z hľadiska riešenia otázok týkajúcich sa oblastí pod písmenami a) a b) je 
z pohľadu trestného práva možné na tieto oblasti aplikovať buď úplne, alebo len 
s menšími úpravami súčasnú trestnoprávnu úpravu nachádzajúcu sa v hmotno-
právnych predpisoch, teda v Trestnom zákone, resp. zákone o trestnej zodpoved-
nosti právnických osôb. Súčasne je možné na tieto situácie aplikovať aj poznatky 
trestnoprávnej teórie.

Čo sa týka problematiky vyvodzovania trestnej zodpovednosti v súvislosti 
s prevádzkou (príp. vývojom) automatizovaných vozidiel, resp. ich systémov 
(najmä umelej inteligencie), z hľadiska trestného práva hmotného sa táto proble-
matika koncentruje do oblastí definovanými pod písmenami b) a c), keďže tieto 
oblasti riešia práve otázky spojené s používaním, využívaním, prípadne zneuží-
vaním automatizovaných vozidiel pri páchaní trestnej činnosti alebo všeobecne 
spojené s činnosťou (konaním) automatizovaných vozidiel a ich systémov, ktorá 
vedie k trestnoprávne relevantným následkom. Teda ich výsledkom je spáchanie 
trestného činu za priamej účasti alebo súčinnosti automatizovaného vozidla alebo 
jeho systémov v najširšom slova zmysle. 

Výzvou a kľúčovým problémom trestného práva bude adekvátne vyrie-
šenie otázok týkajúcich sa vyvodzovania trestnej zodpovednosti v prípadoch 
pod písmenom c), keď ako možný páchateľ bude prichádzať do úvahy samot-
né automatizované vozidlo, resp. niektorý z jeho kľúčových prvkov (najmä 
umelá inteligencia zodpovedná za rozhodovanie a fungovanie automatizované 
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vozidla ako funkčného systému). Uvedené sa týka najmä situácie, ak by do pre-
vádzky boli uvedené automatizované vozidlá úrovne 5 podľa klasifikácie SAE.  
Nie je vylúčené, že riešenie týchto otázok bude do určitej miery potrebné aj 
u niektorých situácií, ak by boli do prevádzky uvedené automatizované vozidlá 
úrovne 4 podľa klasifikácie SAE. 

Problematika definovaná v oblasti pod písmenom d) úzko súvisí s oblasťami 
definovanými pod písmenami a) až c), nadväzuje na ne, avšak je doménou úpra-
vy právnych predpisov trestného práva procesného a jeho teórie. Jej úlohou je 
prioritne zabezpečiť zákonné zdokumentovanie trestnej činnosti, odhalenie pá-
chateľov a ich primerané potrestanie. Ide o oblasť úpravy trestného konania, kde 
sú otázky a výzvy, ktoré sú s týmto spojené, predmetom samostatnej kapitoly.

Treba poznamenať, že riešenie trestnoprávnych aspektov v súvislosti s vý-
vojom, používaním, resp. prevádzkou automatizovaných vozidiel vrátane 
v nich obsiahnutých systémov (najmä umelej inteligencie) do značnej miery 
závisí a bude závisieť od úpravy práv a osobitne povinností subjektov podie-
ľajúcich sa na vývoji, ale najmä na využívaní a prevádzke automatizovaných 
vozidiel a ich systémov. Úprava týchto povinností a práv je predmetom iných 
právnych odvetví, osobitne správneho práva, a to najmä vo vzťahu k právnym 
predpisom upravujúcim cestnú premávku a povinnosti jej účastníkov. Kľúčová 
v tomto smere bude zvlášť prípadná budúca úprava automatizovaných vozidiel 
v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a v zákone  
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ako aj v ich vykonávacích predpisoch.

3.1.2 Automatizované vozidlo ako objekt ochrany trestného práva
V prípadoch ponímania automatizovaného vozidla ako objektu ochrany trest-

ného práva je protiprávne konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných 
činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, zamerané voči samotné-
mu automatizovanému vozidlu, resp. jeho systémom. Automatizované vozidlo, 
resp. jeho systémy sú teda objektom protiprávneho konania (napadnutia, útoku). 
Samotné automatizované vozidlo alebo jeho systém je v tomto prípade v po-
stavení hmotného predmetu útoku, teda protiprávne konanie páchateľa smeruje 
voči nemu ako fyzickému objektu alebo smeruje voči jeho systémom (softvéru 
a informáciám) ako nehmotným objektom. Na druhej strane môžu byť automa-
tizované vozidlo a jeho systémy pri tomto útoku aj zdrojom dát a dôkazov o sa-
motnom útoku.

Keďže automatizované vozidlo je objektom napadnutia, tak trestné právo 
svojimi ustanoveniami poskytuje samotnému vozidlu, jeho vlastníkovi alebo 
užívateľovi ochranu.
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V prípade tejto oblasti regulácie vzťahov automatizované vozidlo – trestné 
právo bude delenie automatizovaných vozidiel na rôzne úrovne podľa klasifiká-
cie SAE v zásade irelevantné. Problémy trestnoprávnej regulácie v tomto smere 
môžu nastať najmä ohľadom riešenia nasledujúcich otázok: 
a) Správna právna kvalifikácia trestného činu (trestných činov), ku ktorého spá-

chaniu došlo v súvislosti s protiprávnym konaním voči automatizovanému 
vozidlu, resp. jeho systémom. Otázkou pre ďalší legislatívny vývoj bude, či 
v prípade automatizovaných vozidiel nebude potrebné prijať osobitné skut-
kové podstaty postihujúce najmä napadnutie systémov vozidla vykonané 
s cieľom zmocniť sa vozidla alebo ho zneužiť na prípadne páchanie trestnej 
činnosti. V prípade druhej alternatívy sa uvedené prelína už s problematikou 
oblasti regulácie v tých situáciách, keď bude automatizované vozidlo použité 
ako nástroj, resp. predmet určený na páchanie trestnej činnosti.

b) Určovanie, kto bude poškodeným, koho poškodil samotný trestný čin, najmä 
v prípade napadnutia systémov automatizovaného vozidla – bude ním maji-
teľ alebo užívateľ (prevádzkovateľ) automatizovaného vozidla, alebo tvorca 
systémov, resp. osoba, ktorá disponuje právami duševného vlastníctva k uve-
deným systémom (autorské práva, priemyselné práva a pod.)? Riešenie tejto 
otázky sa bude prelínať s otázkami spojenými s úpravou trestného konania 
(trestného práva procesného), kde si poškodení budú uplatňovať svoje práva, 
a bude ovplyvnené aj tým, k spáchaniu akého trestného činu v prípade napad-
nutia automatizovaného vozidla došlo.

c) V budúcnosti, ak dôjde vývoj automatizovaných vozidiel na úroveň 5 podľa 
klasifikácie SAE, bude otázkou, či samotné vozidlo, resp. systém umelej in-
teligencie, ktorý ovláda, nie je samostatným subjektom práva (tzv. elektronic-
kou osobou), ktorému bude treba priznať práva poškodeného. Táto otázka je 
však opäť viac otázkou z oblasti trestného práva procesného ako hmotného.

3.1.3 Automatizované vozidlo ako nástroj alebo predmet na páchanie 
trestnej činnosti

V prípade tejto oblasti regulácie vzťahov, v ktorých vystupuje automatizo-
vané vozidlo, predstavuje automatizované vozidlo nástroj (pomôcku, predmet), 
prostredníctvom ktorého sa iná osoba (fyzická, právnická) dopúšťa konania, kto-
ré má znaky niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného 
zákona. Automatizované vozidlo alebo systémy v ňom použité (najmä umelá in-
teligencia) sú teda využité alebo prípadne zneužité na páchanie trestnej činnosti 
trestne zodpovednou osobou, pričom ako také je automatizované vozidlo trestne 
nezodpovedné.
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Z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti za takéto konanie môžeme právnou 
reguláciou riešiť výhradne otázku trestnej zodpovednosti osoby (fyzickej, práv-
nickej), ktorá automatizované vozidlo alebo jeho systémy (umelú inteligenciu) 
použila alebo zneužila na spáchanie trestného činu alebo pri jeho páchaní. U ta-
kejto osoby bude kľúčovou otázkou riešenou v rámci trestného konania otázka 
zavinenia, teda otázka vnútorného vzťahu páchateľa k spáchanému trestnému 
činu, a to prostredníctvom skúmania existencie a kvality vôľovej a vedomostnej 
zložky konania osoby. Jej vyriešenie bude vplývať na konštatovanie, či došlo 
k naplneniu zákonných znakov trestného činu, a konkrétne znaky ktorého trest-
ného činu boli naplnené. 

Zavinenie sa, naopak, nebude skúmať vôbec u automatizovaného vozidla 
a ani u jeho systémov postavených zväčša na umelej inteligencii, keďže tieto 
stoja v pozícii nástroja alebo predmetu určeného na páchanie trestnej činnosti.

Automatizované vozidlo je teda pri trestnej činnosti využité ako „sofistikova-
nejší“ nástroj, ktorý len vykonáva svoju úlohu pre samotného páchateľa trestné-
ho činu. Prípady využitia automatizovaných vozidiel alebo umelej inteligencie, 
ktorá je v nich obsiahnutá, ako nástroja na páchanie trestnej činnosti sa budú 
zväčša líšiť od trestnej činnosti vykonávanej bežnými nástrojmi, a to sofistiko-
vanejším vykonaním. 

Typicky môže ísť o využitie automatizovaných vozidiel napríklad na pácha-
nie útokov na život alebo zdravie fyzických osôb, na útoky proti majetku inej 
osoby, ale aj na páchanie ekonomickej kriminality, napríklad v podobe podvo-
dov, útokov na počítačové systémy (hacking), alebo na páchanie iných druhov 
kybernetickej kriminality. 

Pri páchaní takejto trestnej činnosti môže súčasne dôjsť k prelínaniu právnych 
otázok z oblasti, v ktorej je automatizované vozidlo objektom ochrany trestného 
práva, s oblasťou, v ktorej je automatizované vozidlo použité ako nástroj, resp. 
predmet určený na páchanie trestnej činnosti. Páchateľ typicky najskôr napadne 
systém (systémy) automatizovaného vozidla s cieľom získať nad ním kontrolu 
a následne sa s využitím automatizovaného vozidla dopustí konkrétneho trestné-
ho činu (napr. útoku na konkrétnu osobu alebo jej majetok). V prvej časti konania 
páchateľa tento teda útočí na samotné automatizované vozidlo, ktorému trestné 
právo poskytuje pred takýmto konaním ochranu. Následne však už automatizo-
vané vozidlo využíva ako nástroj alebo pomôcku pri páchaní trestnej činnosti. 
V tomto štádiu konania však už automatizovanému vozidlu zo strany trestného 
práva ochrana poskytovaná nie je. 

V prípade tejto oblasti vzťahu automatizované vozidlo – trestné právo bude 
mať delenie automatizovaných vozidiel na rôzne úrovne podľa klasifikácie SAE 
význam v niektorých prípadoch konaní, najmä pri skúmaní formy zavinenia.
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Problémy z hľadiska súčasného stavu trestnoprávnej teórie, ako aj úpravy 
trestného práva hmotného môžu nastať najmä ohľadom riešenia nasledujúcich 
otázok: 
a) Správnej právnej kvalifikácie trestného činu (trestných činov), ku ktorého 

spáchaniu došlo v súvislosti s protiprávnym konaním, najmä v prípadoch, ak 
sa najskôr páchateľ nelegálne zmocní automatizovaného vozidla alebo zasia-
hne do jeho systémov a až následne toto použije ako nástroj. 

b) Keďže automatizované vozidlá predstavujú sofistikovaný nástroj na páchanie 
trestného činu, problém môže nastať v prípade automatizovaných vozidiel 
stupňa 4 a najmä 5, a to hlavne z hľadiska skúmania zavinenia páchateľa vy-
užívajúceho vozidlo ako nástroj, ak sa automatizované vozidlo, resp. v ňom 
obsiahnutá umelá inteligencia dopustí pri páchaní protiprávneho konania ex-
cesu. Teda automatizované vozidlo vykoná konanie inak, ako si predstavo-
val, zamýšľal páchateľ, ktorý ho na trestnú činnosť použil (napr. páchateľ 
zamýšľal len poškodenie majetku iného nárazom vozidla do veci, avšak pred 
nárazom do veci sa pred vozidlo postavil majiteľ veci, pričom vozidlo svojimi 
algoritmami vyhodnotilo situáciu tak, že táto osoba tvorí prekážku pre splne-
nie jeho úlohy a osobu zrazilo a usmrtilo, aby mohlo dokončiť zadanú úlohu). 
Tu už sa dostávame do roviny, keď by sme mohli uvažovať o autonómnom 
vozidle ako o páchateľovi (spolupáchateľovi) trestného činu. 

3.1.4 Automatizované vozidlo ako možný „páchateľ“ trestnej činnosti
Najproblematickejšou legislatívnou oblasťou a výzvou z hľadiska interakcie 

automatizované vozidlo (jeho systémy) a trestné právo je riešenie otázky vy-
vodzovania trestnej zodpovednosti v prípadoch, keď do úvahy prichádza ako 
možný páchateľ (príp. spolupáchateľ, resp. pomocník) samotné automatizované 
vozidlo alebo jeho systém (umelá inteligencia).

Hneď na úvod treba uviesť, že za súčasného stavu vývoja automatizovaných 
vozidiel, uplatňovaných konceptov a z hľadiska predpokladaného časového rám-
ca ich zavedenia do samotnej prevádzky sa javí táto otázka z právneho hľadiska 
ako predčasná. Kľúčovou sa táto otázka stane až v prípade zavedenia automa-
tizovaných vozidiel úrovne 5 podľa klasifikácie SAE do prevádzky. V niekto-
rých situáciách sa môže riešenie tejto otázky ukázať ako relevantné aj v prípade 
spustenia prevádzky vozidiel úrovne 4 klasifikácie SAE (napr. spôsobenie neho-
dy vozidlom pri zapnutom autonómnom vykonávaní špecifického režimu jazdy, 
keď systém reagoval nesprávne a nevyzval, resp. neupozornil vodiča na nutnosť 
prevzatia riadenia). Riešenie tejto otázky bude podmienené množstvom fakto-
rov, medzi ktoré budú určite patriť otázky legislatívnej úpravy práv a povinností 
subjektov pri prevádzke automatizovaných vozidiel (najmä výrobca, predajca, 
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používateľ), otázky princípov, na akých bude vystavané samotné fungovanie au-
tomatizovaných vozidiel a ich systémov (najmä umelej inteligencie), ako bude 
prebiehať napríklad ich certifikácia alebo konanie o zhode pred uvedením do 
prevádzky a pod.

Bez podrobných vedomostí o fungovaní samotných automatizovaných vozi-
diel a ich systémov bude legislatívne ťažké uchopiť a navrhnúť právnu úpravu 
berúcu do úvahy prípadne vyvodzovanie zodpovednosti voči samotným auto-
matizovaným vozidlám, resp. ich kľúčovým systémom. Hrozia pri tom dve rizi-
ká. Prvým je, že prijatá legislatívna úprava bude buď príliš všeobecná a nejed-
noznačná a bude tak ponechávať veľký priestor na výklad zo strany subjektov, 
ktoré ju aplikujú, čo môže byť pre používateľov automatizovaných vozidiel mä-
túce a z hľadiska právnej istoty nežiadúce. Druhým rizikom je, že úprava síce 
bude podrobná, avšak bude vychádzať z nesprávnych predpokladov o výsledku 
vývoja automatizovaných vozidiel, a teda úprava nebude zodpovedať skutočné-
mu stavu veci a bude v praxi nepoužiteľná.

Riešenie otázok trestnej zodpovednosti samotných automatizovaných vozi-
diel a ich systémov ako možných páchateľov trestnej činnosti je v súčasnosti 
doménou a témou výhradne trestnoprávnej teórie, pričom sa prelína najmä s rie-
šením otázky trestnoprávnej zodpovednosti umelej inteligencie ako takej, keď-
že táto bude kľúčovým prvkom určujúcim konanie automatizovaných vozidiel 
v rámci prevádzky. 

Neexistuje zatiaľ legislatívna úprava alebo jej návrh, ktorý by riešil otázky 
trestnej zodpovednosti samotných automatizovaných vozidiel, ich systémov, 
resp. umelej inteligencie ako takej ako možných páchateľov trestnej činnosti.

V súčasnosti existujúce modely trestnej zodpovednosti sa pritom môžu uká-
zať ako neadekvátne vo vzťahu k predpokladanej budúcej role umelej inteligen-
cie (vrátane tej v automatizovaných vozidlách) v trestnoprávne relevantných 
konaniach. V tomto smere treba poukázať najmä na skutočnosť, že kontinentál-
na európska právna kultúra dlhodobo vychádzala a vychádza z konceptu indi-
viduálnej trestnej zodpovednosti fyzickej osoby. Aj v súčasnosti v slovenskom 
právnom poriadku aplikované modely trestnej zodpovednosti fyzických alebo 
právnických osôb vychádzajú z tohto konceptu. Uvedené platí aj v prípade rie-
šenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, keďže základom pre vyvodenie 
trestnej zodpovednosti právnických osôb je pričítateľnosť protiprávneho konania 
konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je v určitom vzťahu (reprezentuje) k právnickej 
osobe. V tomto prípade sa skúma rovnako zavinenie určitej fyzickej osoby. 

Na základe rozboru najmä zahraničnej odbornej literatúry ohľadom otázky 
trestnoprávnej zodpovednosti umelej inteligencie môžeme identifikovať 3 mož-
né teoretické prístupy k riešeniu vyvodzovania možnej trestnej zodpovednosti 
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automatizovaných vozidiel (resp. umelej inteligencie, ktorá ich riadi). Uvedené 
prístupy vychádzajú z práce G. Hallevyho,194 ktorá je najpertraktovanejšej prácou 
k danej problematike.195 V predmetnej práci boli identifikované 3 základné mo-
dely (koncepty) prístupov k riešeniu trestnej zodpovednosti umelej inteligencie, 
resp. systémov, ktoré ju využívajú. Ide o:
a) model spáchania prostredníctvom iného (perpetration by another),
b) model prirodzene predvídateľných následkov (natural probable consequen-

ce),
c) model priamej zodpovednosti (direct liability).

Prvé dva prístupy predstavujú aplikáciu a prispôsobenie (analógiu) už apli-
kovaných a existujúcich prístupov k riešeniu a vyvodzovaniu trestnej zodpoved-
nosti v kontinentálnych právnych poriadkoch. Tretí prístup uvažujúci o priamej 
zodpovednosti umelej inteligencie naráža na limity existujúcich prístupov k otáz-
ke trestnej zodpovednosti. Podľa Hallevyho je možné modely navzájom aj kom-
binovať pri riešení rôznych situácií. 

Prvý model spáchania trestného činu prostredníctvom iného (perpetration by 
another) rieši zodpovednosť umelej inteligencie v prípadoch, keď je táto využi-
tá alebo zneužitá ako nástroj na páchanie trestnej činnosti trestne zodpovednou 
osobou, najčastejšie programátorom alebo užívateľom umelej inteligencie (auto-
matizovaného vozidla). Ide de facto o problematiku regulácie oblasti, v ktorej je 
automatizované vozidlo použité ako nástroj, resp. predmet na páchanie trestnej 
činnosti. 

Ide v podstate o akúsi odvodeninu (analógiu) – v teórii trestného práva zná-
meho modelu – nepriameho páchateľstva, ktoré spočíva vo využití, resp. použití 
trestne nezodpovednej osoby na spáchanie trestného činu. V tomto prípade je 
trestne nezodpovednou osobou umelá inteligencia, resp. systém obsahujúci ume-
lú inteligenciu (napr. plne automatizované vozidlo). Výsledkom tohto modelu je, 

194 HALLEVY, G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science Fiction 
to Legal Social Control. In Akron Intellectual Property Journal. 2010, roč. 4, č. 2, s. 171 – 201.

195 Pozri napríklad KINGSTON, C. K. J. Artificial Intelligence and Legal Liability. In BRAMER, 
M., PETRIDIS, M. Research and Development in Intelligent Systems XXXIII. Cham : Springer, 
2016, s. 269 – 279. Dostupné na: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47175-4_20>; KING, C. T.,  
AGGARWAL, N., TADDEO, M., FLORIDI, L. Artificial Intelligence Crime: An Interdiscipli-
nary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. In Science and Engineering Ethics. 2020, 
roč. 26, č. 1, s. 108 – 110; HALAS, N. Možnosti trestnej zodpovednosti automatizovaných systé-
mov. In SZABOVÁ, E., VRTÍKOVÁ, K., MOKRÁ, I. Ochrana základných ľudských práv pro-
striedkami trestného práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha : Leges, 2021, 
s. 228 – 241; OSMANI, N. The Complexity of Criminal Liability of AI Systems. In Masaryk 
University Journal of Law and Technology. 2020, roč. 14, č. 1, s. 53 – 82; DOBRINOIU, M. The 
influence of artificial intelligence on criminal liability. In Lex ET Scientia International Journal. 
2019, roč. 1, č. XXVI, s. 144.
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že môžeme hovoriť a riešiť výhradne otázku trestnoprávnej zodpovednosti osoby 
(fyzickej, právnickej), ktorá umelú inteligenciu použila na spáchanie trestného 
činu.

Druhý model trestnej zodpovednosti umelej inteligencie – prirodzene predví-
dateľných následkov (natural probable consequence) – vychádza z predpokladu 
určitej predvídateľnosti možnosti spáchania trestného činu konkrétnou umelou 
inteligenciou (systémom, ktorý ho obsahuje – napr. automatizované vozidlo). 
Model (prístup) je založený na schopnosti tvorcu (programátora) alebo užívateľa 
predvídať potenciálnu možnosť spáchania trestného činu zo strany umelej inte-
ligencie (automatizovaného vozidla ako takého).196 Z hľadiska vyvodenia trest-
noprávnej zodpovednosti model vychádza z nedbanlivostnej formy zavinenia, 
teda predpokladu, že tvorca alebo užívateľ umelej inteligencie (prevádzkovateľ 
automatizovaného vozidla) nemal úmysel (priamy alebo nepriamy) spáchať pro-
stredníctvom umelej inteligencie trestný čin a o páchaní trestného činu nemal 
vedomosť, až kým nebol spáchaný. Tieto osoby by teda boli zodpovedné za trest-
né činy, ktoré je možné spáchať z nedbanlivosti a ktorých objektívna stránka 
je predstavovaná konaním umelej inteligencie, resp. automatizovaného vozidla 
(najmä z hľadiska následku).

Tomuto modelu sú blízke aj prístupy vychádzajúce zo snahy o riešenie trest-
nej zodpovednosti umelej inteligencie (analogicky automatizovaných vozidiel) 
na podobných princípoch, ako je riešenie trestnoprávnej zodpovednosti právnic-
kých osôb. Teda napríklad na princípe pričítateľnosti konania automatizovaného 
vozidla jeho tvorcovi, výrobcovi alebo prevádzkovateľovi, bez ohľadu na skú-
manie zavinenia.197 Išlo by teda o zavedenie konceptu objektívnej trestnej zodpo-
vednosti za protiprávne konanie umelej inteligencie, ktorá by bola vztiahnutá na 
jej tvorcu alebo subjekt, ktorý ju uviedol na trh, resp. dal do užívania, prípadne 
ju používa.

Najkontroverznejším a najťažšie uchopiteľným modelom trestnoprávnej zod-
povednosti umelej inteligencie z hľadiska dnešného stavu trestnoprávnej teórie je 
model priamej trestnej zodpovednosti (direct liability). Z hľadiska riešenia zod-
povednosti má tento koncept svoje uplatnenie najmä v prípade, ak vývoj dospeje 
na úroveň všeobecnej umelej inteligencie alebo tesne k tejto úrovni, prípadne 
túto úroveň presiahne.198

196 HALLEVY, G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science Fiction 
to Legal Social Control. In Akron Intellectual Property Journal. 2010, roč. 4, č. 2, s. 182.

197 Pozri napríklad OSMANI, N. The Complexity of Criminal Liability of AI Systems. In Masaryk 
University Journal of Law and Technology. 2020, roč. 14, č. 1, s. 70 – 74.

198 V prípade presahu úrovne všeobecnej inteligencie sa hovorí o tzv. superinteligencii, čo je hy-
potetický stav, pri ktorom umelá inteligencia prevýši celú kognitívnu výkonnosť (inteligenciu) 
ľudí prakticky vo všetkých oblastiach záujmu. V tomto stave bude superinteligencia vykonávať 
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Kľúčovou otázkou a výzvou pre právnu teóriu, ale aj prax bude, či by pri-
čítanie trestnej zodpovednosti samotnému konaniu umelej inteligencie nebolo 
popretím princípu kontinentálneho trestného práva založeného na zodpovednosti 
za zavinenie a súčasne zavedením objektívnej zodpovednosti do trestného práva. 

Prípadne riešenie trestnej zodpovednosti umelej inteligencie a automatizova-
ných vozidiel cez zavedenie priamej zodpovednosti umelej inteligencie si ďalej 
vyžiada (okrem vyriešenia otázky, či by z hľadiska trestného práva bolo akcepto-
vateľné za súčasného stavu poznania vyvodzovanie objektívnej zodpovednosti) aj 
vytvorenie konceptu umelej inteligencie (automatizovaného vozidla) ako samo-
statného subjektu právnych vzťahov (subjektu práva). Teda vytvorenie osobitnej 
právnej entity obdarenej právami a povinnosťami popri fyzických a právnických 
osobách. Vytvorenie takéhoto subjektu právnych vzťahov (elektronickej osoby 
alebo akokoľvek ju nazveme) otvára ďalší okruh otázok nielen z hľadiska trest-
ného práva, ale najmä súkromnoprávnych disciplín.199 Z pohľadu trestného práva 
by v prípade uznania umelej inteligencie ako subjektu trestného práva hmotného 
bolo následne potrebné vyriešiť otázky ohľadom procesných práv takejto osoby 
v rámci trestného konania, jej zastupovania v konaní, obhajoby v prípade jej ob-
vinenia, jej výsluchov, aplikovania zaisťovacích inštitútov, možnosti podávania 
opravných prostriedkov, doručovania, účasti na úkonoch a ďalšie.

3.2 Čiastkové závery – diskusia a odporúčania pre právnu prax
V tejto časti rozoberieme z hľadiska trestného práva súčasný stav právnej 

úpravy vo vzťahu k jej možnej aplikácii na konania a činnosti spojené s prevádz-
kou automatizovaných vozidiel a ich systémov. Pritom predstavíme aj prípadné 
návrhy na možné legislatívne úpravy (de lege ferenda) v oblasti trestného práva 
a jeho predpisov, osobitne Trestného zákona, zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a Trestného poriadku.

zdokonaľovanie samotnej umelej inteligencie. K uvedenému pojmu a problematike pozri naprí-
klad BOSTROM, N. Superinteligence: Až budou stroje chytřejší než lidé. Praha : Prostor, 2018. 
K možnému časovému horizontu vývoja umelej inteligencie pozri napríklad GREGOR, M.  
Umelá inteligencia, explózia inteligencie a technologický pokrok. In ProIN. 2014, s. 11. Do-
stupné na: <https://www.researchgate.net/publication/280553214_Umela_inteligencia_explozia 
_inteligen cie_a_technologicky_pokrok>.

199 K tejto problematike pozri napríklad ZIBNER, J. Akceptace právní osobnosti v případě umě-
lé inteligence. In Revue pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19 – 49 (najmä s. 37 
a násl.). Dostupné na: <https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-2>; DRACHOVSKÁ, K. Umělá 
inteligence jako nositelka základních práv? In Právník. 2021, roč. 160, č. 4, s. 273 – 284; prí-
padne ČECH, P. Umělá inteligence jako třetí subjekt práva? In pravniprostor.cz. Dostupné na:  
<https://www.pravniprostor.cz/clanky/pravo-it/umela-inteligence-jako-treti-subjekt-prava>.
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3.2.1 Automatizované vozidlo ako objekt ochrany trestného práva
Ako už bolo v prvej kapitole uvedené, z hľadiska trestného práva na automa-

tizované vozidlo a jeho systémy je samotné automatizované vozidlo, resp. jeho 
systémy ponímané ako objekt protiprávneho konania (napadnutia, útoku). Toto 
protiprávne konanie musí mať znaky niektorého z trestných činov uvedených 
v osobitnej časti Trestného zákona. Samotné automatizované vozidlo je zväč-
ša v postavení hmotného predmetu útoku, teda protiprávne konanie páchateľa 
smeruje voči nemu ako fyzickému objektu alebo voči jeho systémom (softvér 
a informácie) ako nehmotným objektom. 

Automatizované vozidlo, jeho systémy a spoločenské vzťahy na ne naviazané 
(vlastnícke práva, užívacie práva, práva duševného vlastníctva a iné) sa tak stá-
vajú predmetom ochrany najmä zo strany ustanovení trestného práva hmotného 
a predstavujú tak objekt trestného činu ako jeden z obligatórnych znakov skut-
kovej podstaty trestného činu popri objektívnej stránke, subjekte a subjektívnej 
stránke.

V prípade riešenia trestnoprávnych otázok spojených s ponímaním automa-
tizovaného vozidla ako objektu trestného činu bude delenie automatizovaných 
vozidiel na rôzne úrovne, napríklad podľa klasifikácie SAE, v zásade irelevant-
né. V tomto prípade úroveň vozidla nemá určujúci význam, predmetom ochrany 
trestného práva sú spoločenské vzťahy, ktorých predmetom je samotné automa-
tizované vozidlo a jeho systémy.

Trestná zodpovednosť bude vyvodzovaná výhradne voči tomu subjektu, kto-
rý konanie voči automatizovanému vozidlu alebo jeho systémom uskutočnil. Po-
dľa súčasnej právnej úpravy môže byť takáto trestná zodpovednosť vyvodzovaná 
tak voči fyzickej, ako aj právnickej osobe. V prípade právnickej osoby je však 
takáto trestná zodpovednosť obmedzená len na určité trestné činy vymenované  
v § 3 TZPO.

Typicky pôjde o prípady konaní, keď sa nejaká osoba (fyzická alebo právnic-
ká) pokúsi zmocniť alebo zmocní automatizovaného vozidla alebo jeho systé-
mov, napadne jeho systémy, poškodí vozidlo alebo jeho systémy a pod. 

V prevažnej miere pôjde o 2 skupiny trestný činov, ktoré môžu byť konaním 
páchateľa naplnené. Prvá sa bude týkať útoku voči samotnému automatizova-
nému vozidlu ako celku a druhá skupina sa bude týkať útokov voči systémom 
automatizovaného vozidla. Nie je vylúčené, že páchateľ sa dopustí súčasne trest-
ného činu z jednej aj druhej skupiny, napríklad v prípadoch, keď sa páchateľ 
napadnutím kľúčového ovládacieho systému automatizovaného vozidla (umelej 
inteligencie) pokúsi zmocniť alebo zmocní celého vozidla.
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Prvú skupinu trestných činov budú predstavovať najmä majetkové trestné 
činy nachádzajúce sa vo štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona. Pôjde 
najmä o nasledujúce trestné činy:
 – krádež (§ 212 TZ),
 – sprenevera (§ 213 TZ),
 – neoprávnene užívanie cudzej veci (§ 215 TZ),
 – neoprávnene používanie cudzieho motorového vozidla (§ 216 alebo § 217 TZ),
 – falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla  

(§ 220 TZ),
 – podvod (§ 221 TZ),
 – legalizáciu výnosu z trestnej činnosti (§ 233 alebo § 233a TZ),
 – poškodzovania cudzej veci (§ 245 alebo § 246 TZ),
 – neoprávnený prístup do počítačového systému (§ 247 TZ), 
 – neoprávnený zásah do počítačového systému (§ 247a TZ), 
 – neoprávnený zásah do počítačového údaja (§ 247b TZ), 
 – neoprávnené zachytávanie počítačových údajov (§ 247c TZ),
 – výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo 

iných údajov (§ 247d TZ).
Druhú skupinu trestných činov budú predstavovať tak majetkové trestné 

činy, ako aj trestné činy proti priemyselným právam a autorskému právu upra-
vené v štvrtom diele piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Pôjde najmä 
o trestné činy:
 – porušovania priemyselných práv (§ 282 TZ),
 – porušovanie autorského práva (§ 283 TZ).

Z pohľadu trestnoprávnej praxe môže aj do budúcna predstavovať vo vzťahu 
k ochrane automatizovaných vozidiel a ich systémov určitý legislatívny problém 
fakt, že právnická osoba sa v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnic-
kých osôb môže dopustiť len niektorých z uvedených trestných činov vo vzťahu 
k automatizovanému vozidlu a jeho systémom. Právnická osoba sa napríklad ne-
môže dopustiť trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového 
vozidla (§ 216 alebo § 217 TZ), falšovania a pozmeňovania identifikačných úda-
jov motorového vozidla (§ 220 TZ), ale napríklad ani trestného činu porušovania 
priemyselných práv (§ 282 TZ) alebo porušovania autorského práva (§ 283 TZ). 
V prípade automatizovaných vozidiel a najmä ich kľúčových systémov (umelá 
inteligencia) sa pritom dá očakávať, že budú predmetom záujmu konkurenčných 
spoločností (právnických osôb), ktoré sa budú pokúšať o získanie riešení pou-
žitých u toho-ktorého systému. Nie je preto na mieste vylúčiť právnické osoby 
ako také zo zodpovednosti za spáchanie trestného činu, osobitne trestného činu 
porušovania priemyselných práv (§ 282 TZ) alebo porušovania autorského práva 
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(§ 283 TZ). V uvedenom smere by bolo vhodné vykonať nápravu v rámci legis-
latívnej úpravy § 3 TZPO.

V budúcnosti, najmä v súvislosti s prípadným zavedením automatizovaných 
vozidiel úrovne 4 alebo 5 podľa klasifikácie SAE do prevádzky, by bolo vhodné 
sa zamyslieť aj nad možnosťou zavedenia osobitnej skutkovej podstaty neopráv-
neného používania automatizovaného vozidla. Uvedené by bolo odôvodnené 
skutočnosťou, že samotné vozidlá takejto úrovne sú sofistikovanými systémami 
vyžadujúcimi na ich ovládnutie oveľa sofistikovanejšie, a tým aj nebezpečnejšie 
metódy zo strany páchateľov trestnej činnosti, a tieto vozidlá ako také po ich 
ovládnutí neoprávnenou osobou predstavujú oveľa väčšie riziko pre spoločnosť 
už len z dôvodu množstva systémov, ktoré obsahujú a ktoré môžu zbierať rôzne 
údaje, ktoré by mohli páchatelia zneužiť. Samotné vymedzenie takejto skutkovej 
podstaty do osobitnej časti Trestného zákona by bolo vhodné aj s ohľadom na 
prijatie zákona o automatizovaných vozidlách. V zmysle tohto zákona sa podľa 
vzoru nariadenia o všeobecnej bezpečnosti zavádza do zákona č. 106/2018 Z. z. 
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke samostatná definícia automatizovaného 
vozidla, plne automatizovaného vozidla a automatizovaného systému riadenia. 
Teda aj legislatívny vývoj speje k samostatnému definovaniu automatizované-
ho vozidla ako osobitnej kategórie vozidiel, a preto by aj z tohto dôvodu bolo 
vhodné uvažovať o vymedzení osobitnej ochrany takémuto typu vozidla, najmä 
s ohľadom na jeho spomenuté špecifiká.200

3.2.2 Automatizované vozidlo ako nástroj alebo predmet na páchanie 
trestnej činnosti

V tejto oblasti vzťahu automatizovaných vozidiel a ich systémov k činnos-
ti alebo konaniu, ktoré napĺňa atribúty trestného činu, sa posúvame z oblasti 
ochrany automatizovaného vozidla do oblasti postihu alebo bránenia automati-
zovanému vozidlo v protiprávnej činnosti. Táto oblasť sa zameriava na riešenie 
trestnoprávnych vecí spojených s prípadným použitím, využitím či zneužitím au-
tomatizovaného vozidla ako nástroja (pomôcky, predmetu), prostredníctvom kto-
rého sa iná osoba (fyzická, právnická) dopúšťa konania, ktoré má znaky niekto-
rého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. Osoba sa 
tohto konania dopúšťa, či už úmyselne, keď automatizované vozidlo predstavuje 
nástroj na páchanie trestnej činnosti, alebo vo forme nedbanlivosti, keď k spácha-
niu trestného činu dochádza v dôsledku použitia automatizovaného vozidla alebo 

200 Považujeme za dôležité dodať, že aj na tomto mieste môžeme vidieť, že tak slovenská, ako aj 
európska legislatíva pracuje s pojmami „automatizované“ a „plne automatizované“ vozidlo a nie 
„autonómne vozidlo“.
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jeho systému. V tomto prípade je vozidlo prostriedkom (predmetom) umožňujú-
cim spáchanie trestného činu, bez ktorého by k spáchaniu nemohlo dôjsť, resp. 
by jeho spáchanie bolo výrazne sťažené. 

Automatizované vozidlo alebo systémy v ňom použité (najmä umelá inteli-
gencia) sú v tomto prípade využité alebo zneužité na páchanie trestnej činnosti 
inou trestne zodpovednou osobou, pričom ako také je samotné automatizované 
vozidlo alebo jeho systémy trestne nezodpovedné. Automatizované vozidlo ale-
bo jeho systémy sú teda použité na konanie voči objektu (spoločenským vzťa-
hom), ktorý je chránený predpismi hmotného trestného práva. Môžeme konštato-
vať, že ide de facto o opačnú situáciu ako v prípade, keď automatizované vozidlo 
predstavuje záujem chránený normami trestného práva.

Z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti za takéto konanie môžeme hovo-
riť a riešiť výhradne otázku trestnej zodpovednosti osoby (fyzickej, právnickej), 
ktorá automatizované vozidlo alebo jeho systémy (umelú inteligenciu) použila 
alebo zneužila na spáchanie trestného činu. U tejto osoby sa rieši otázka zavine-
nia, teda aj otázka vnútorného vzťahu páchateľa k spáchanému trestnému činu, 
prostredníctvom skúmania existencie a kvality vôľovej a vedomostnej zložky 
konania osoby. Tieto skutočnosti sa nebudú skúmať vôbec u automatizovaného 
vozidla alebo u jeho kľúčových systémov postavených na umelej inteligencii, 
keďže tieto stoja v pozícii nástroja alebo predmetu určeného na páchanie trestnej 
činnosti a nie činiteľa zapojeného svojou „vôľou“ do páchania trestnej činnosti.

Z hľadiska praxe môže ísť najmä o využitie automatizovaných vozidiel naprí-
klad na páchanie útokov na život alebo zdravie fyzických osôb, na osobnú slobo-
du fyzických osôb, na útoky proti majetku inej osoby (fyzickej, právnickej), ale 
aj na páchanie ekonomickej kriminality, napríklad v podobe podvodov, útokov 
na počítačové systémy a iných druhov kybernetickej kriminality. Takisto môže 
dochádzať k všeobecne nebezpečným konaniam, kedy by mohlo byť ohrozené 
väčšie množstvo ľudí. 

Pri páchaní takejto trestnej činnosti môže súčasne dôjsť k prelínaniu oblasti, 
v ktorej je automatizované vozidlo objektom ochrany noriem trestného práva, so 
situáciou, v ktorej je automatizované vozidlo použité ako nástroj, resp. predmet 
určený na páchanie trestnej činnosti. Páchateľ typicky najskôr napadne systém 
(systémy) automatizovaného vozidla s cieľom získať nad ním kontrolu a ná-
sledne sa s využitím automatizovaného vozidla dopustí konkrétneho trestného 
činu (napr. útoku na konkrétnu osobu alebo jej majetok). V prvej časti konania 
páchateľa tento teda útočí na samotné automatizované vozidlo, ktorému trestné 
právo poskytuje pred takýmto konaním ochranu. Následne však už automatizo-
vané vozidlo využíva ako nástroj alebo pomôcku pri páchaní trestnej činnosti. 
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V tomto štádiu konania však už automatizovanému vozidlu zo strany trestného 
práva ochrana poskytovaná nie je. 

Z hľadiska vyvodzovania trestnej zodpovednosti, ako aj správneho kvalifi-
kovania trestných činov bude kľúčové zisťovanie formy zavinenia, teda či ku 
konaniu páchateľa došlo v dôsledku jeho úmyselného konania (§ 15 TZ) alebo 
v dôsledku nedbanlivosti (§ 16 TZ). Veľký význam v tomto smere bude mať 
najmä legislatívne vymedzenie povinností jednotlivých subjektov v súvislosti 
s prevádzkou automatizovaných vozidiel od úrovne 3 klasifikácie SAE. Súčasný 
stav právnej úpravy však nezakotvuje konkrétne povinnosti subjektov v súvislos-
ti s prevádzkou automatizovaných vozidiel. 

Úmyselná forma zavinenia bude najčastejšie spojená s úmyselným použitím 
automatizovaných vozidiel alebo ich systémov na účely spáchania konkrétneho 
trestného činu, a to v podobe nástroja, prostredníctvom ktorého páchateľ uvede-
ný čin spácha. Automatizované vozidlo v prípadoch útokov voči telesnej integrite 
osôb môže byť navyše z hľadiska trestného práva a ustanovení Trestného zákona 
považované za zbraň. V ostatných prípadoch bude predstavovať nástroj, ktorý 
páchateľovi buď umožní spáchanie trestného činu, alebo jeho spáchanie uľahčí, 
prípadne spôsobí vážnejší následok ako ten, ktorý by spôsobil bez jeho použitia. 

Kvalifikácia takéhoto konania páchateľa by sa následne odvíjala v závislosti 
od samotného konania a jeho následku (objektívnej stránky trestného činu), keď 
by prichádzalo do úvahy spáchanie nasledujúcich trestných činov.

V prípade použitia automatizovaného vozidla, resp. jeho systémov ako zbrane:
 – trestné činy proti životu a zdraviu podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného 

zákona [najmä trestné činy úkladnej vraždy (§ 144 TZ), vraždy (§ 145 TZ), 
zabitia (§ 147 alebo § 148 TZ), ublíženia na zdraví (§ 157 alebo § 158 TZ)  
a iné], prípadne trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci 
podľa prvého dielu ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona [napr. 
útok na orgán verejnej moci (§ 321 TZ) alebo útok na verejného činiteľa  
(§ 323 TZ)].
V prípade použitia automatizovaného vozidla, resp. jeho systémov ako ná-

stroja:
 – trestné činy proti slobode podľa prvého dielu druhej hlavy osobitnej časti 

Trestného zákona [napr. trestné činy pozbavenia osobnej slobody (§ 182 TZ), 
obmedzenia osobnej slobody (§ 183 TZ), branie rukojemníka (§ 185 TZ), 
zavlečenie do cudziny (§ 187 TZ) a iné];

 – majetkové trestné činy podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného záko-
na [napr. poškodzovania cudzej veci (§ 245 alebo § 246 TZ), neoprávnený 
prístup do počítačového systému (§ 247 TZ), neoprávnený zásah do počí-
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tačového systému (§ 247a TZ), neoprávnený zásah do počítačového údaja  
(§ 247b TZ), neoprávnené zachytávanie počítačových údajov (§ 247c TZ)]; 

 – trestné činy proti priemyselným právam a autorskému právu podľa štvrté-
ho dielu piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona [trestný čin porušo-
vania priemyselných práv (§ 282 TZ) alebo porušovania autorského práva  
(§ 283 TZ)];

 – trestné činy všeobecne nebezpečné podľa prvého dielu šiestej hlavy oso-
bitnej časti Trestného zákona [najmä trestný čin všeobecného ohrozenia  
(§ 284 TZ) alebo trestný čin poškodzovania alebo ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia (§ 286 alebo § 287 TZ)]; 

 – a iné, napríklad ekonomické trestné činy.
Príkladom nedbanlivostných konaní bude, za súčasného legislatívneho stavu 

týkajúceho sa prevádzky automatizovaných vozidiel, použitie niektorých systé-
mov automatizovaného vozidla úrovne 3 podľa klasifikácie SAE. Súčasná slo-
venská právna úprava totiž použitie takéhoto vozidla v bežnej cestnej prevádzke 
neumožňuje.

Osoba, ktorá by takéto vozidlo použila v cestnej premávke, a to konkrétne 
spôsobom, že by aktivovala jeho systémy automatického riadenia, pri ktorých 
sa vozidlo samostatne rozhoduje, je zodpovedná za spôsobené následky pri pou-
žití vozidla. Vozidlo sa stáva nástrojom, resp. predmetom, ktorým bol spáchaný 
trestný čin. Z hľadiska formy zavinenia by sa osoba mohla dopustiť konania 
najpravdepodobnejšie formou vedomej nedbanlivosti (vedela, že nie je dovolené 
taký systém používať, ale spoliehala sa, že nespôsobí následok). Nie je však za 
určitých okolností vylúčený aj nepriamy úmysel (vedela, že nie je dovolené taký 
systém používať, že môže spôsobiť následok, a bola s tým uzrozumená).

V prípade nedbanlivostnej formy zavinenia, s ohľadom na samotné konanie 
a spôsobený následok, by mohli byť takýmto konaním naplnené zákonné znaky 
napríklad trestného činu:
 – usmrtenia (§ 149 TZ),
 – ublíženia na zdraví (§ 157 alebo § 158 TZ),
 – všeobecného ohrozenia (§ 285 TZ), 
 – poškodzovania cudzej veci (§ 245 TZ) a iných.

Ak bude legislatívne umožnené používanie automatizovaných vozidiel úrov-
ne 3 a vyššie, budú nedbanlivostné trestné činy predstavovať zväčša konania 
a ich následky, ku ktorým dôjde v súvislosti s dopravnými nehodami, kde došlo 
k ublíženiu na zdraví alebo usmrteniu osôb, resp. pri nich došlo k poškodeniu 
všeobecne prospešných zariadení alebo k spôsobeniu všeobecného ohrozenia. 
V týchto prípadoch bude kľúčové pre posúdenie miery zavinenia a riešenie trest-
noprávnej zodpovednosti subjektov skúmanie, či používateľ automatizovaného 
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vozidla zanedbal svoje povinnosti, ktoré mu boli ustanovené právnymi predpis-
mi, pri jeho prevádzke, a ak ich zanedbal, tak z akého dôvodu a za akých okol-
ností.

Ako kľúčové sa teda z hľadiska výziev pre právnu reguláciu javí pri tejto ob-
lasti vzťahov vykonanie legislatívnych úprav predpisov upravujúcich povinnosti 
účastníkov cestnej premávky, osobitne tých, ktorí používajú, resp. budú používať 
automatizované vozidlá. V súčasnosti sú tieto otázky už predmetom zákona o au-
tomatizovaných vozidlách.

V súvislosti so zákonom o automatizovaných vozidlách sú z hľadiska určo-
vania prípadnej trestnej zodpovednosti (resp. zodpovednosti všeobecne) za ško-
dy a iné následky spôsobené prevádzkou automatizovaných vozidiel201 dôležité 
zmeny § 49 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premáv-
ke. Tieto zmeny sa týkajú možnej skúšobnej prevádzky takýchto vozidiel na 
účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systé-
mov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. V zmysle novej 
právnej úpravy by automatizované a plne automatizované vozidlo využívajúce  
automatizovaný systém riadenia, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej 
premávke, mohlo byť prevádzkované v cestnej premávke na území Slovenskej 
republiky na účel skúšobných jázd, a to na základe povolenia typového schva-
ľovacieho orgánu. Z uvedeného vyplýva, že použitie automatizovaných vozidiel 
alebo plne automatizovaných vozidiel (teda automatizovaných vozidiel úrov-
ne 3 a vyššie), ktoré neboli schválené na prevádzku alebo skúšobnú prevádzku 
v cestnej premávke, je zakázané a za prípadne následky spôsobené pri ich použití 
v cestnej premávke plne zodpovedá osoba, ktorá ich použila. Uvedené by sa tý-
kalo aj trestnoprávnych následkov, kde by následne musela byť vyriešená najmä 
forma zavinenia (úmyselná, nedbanlivostná) s ohľadom na okolnosti konkrétne-
ho prípadu.

Pri určovaní prípadnej trestnej zodpovednosti za následky spojené s použi-
tím automatizovaných vozidiel alebo plne automatizovaných vozidiel, ktoré boli 
schválené na prevádzku alebo skúšobnú prevádzku v cestnej premávke, sú dôle-
žité aj zmeny zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zo zákona o automati-
zovaných vozidlách vyplýva, že regulátor doplnil definíciu vodiča, ako aj osobit-
né povinnosti vodiča automatizovaných vozidiel alebo plne automatizovaných 
vozidiel. Podľa zákona o automatizovaných vozidlách sa podľa doplneného § 2  
písm. v) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičom rozumie osoba, 
ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, kto-
ré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia. Rovnako sa zákonom 

201 Zákon o automatizovaných vozidlách rozlišuje automatizované a plne automatizované vozidlá 
využívajúce automatizovaný systém riadenia.
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o automatizovaných vozidlách doplňa § 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke o odsek 4, ktorý ukladá všeobecnú povinnosť, podľa ktorej každé pohy-
bujúce sa vozidlo a každá pohybujúca sa jazdná súprava musí mať vodiča. Súčas-
ne sa doplnil § 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o odsek 6 upravujúci 
povinnosť osoby, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva 
automatizovaný systém riadenia, včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na 
výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj 
bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať 
situáciu v cestnej premávke.

Prijatý zákon o automatizovaných vozidlách neupravuje problematiku 
priestupkov, avšak v samotnom návrhu zákona o automatizovaných vozidlách 
sa navrhovalo novelizovať znenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Kon-
krétne novelou ustanovenia o priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky podľa § 22 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. V tomto 
ustanovení sa navrhovalo doplniť skutkové podstaty priestupkov o nové proti-
právne konania vrátane neoprávneného uvedenia automatizovaného a plne au-
tomatizovaného vozidla do pohybu na pozemných komunikáciách [navrhované 
písmeno l)], neoprávneného využitia automatizovaného jazdného systému na 
pozemných komunikáciách [navrhované písmeno m)] a zanedbanie povinnosti 
podľa osobitného predpisu zo strany vodiča automatizovaného a plne automati-
zovaného vozidla [navrhované písmeno n)]. 

Uvedené povinnosti, najmä tie týkajúce sa prevzatia kontroly, budú mať tiež 
výrazný vplyv na posudzovanie trestnoprávnej zodpovednosti vodiča vozidla, 
ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, za následky spôsobené 
pri prevádzke takéhoto vozidla. Pôjde najmä o prípady posúdenia, či osoba re-
agovala, prípadne či dostatočne včas reagovala, na výzvu systému na prevzatie 
riadenia, a ak tak neurobila, prečo. Zodpovedanie týchto otázok v prípade do-
pravných nehôd bude mať vplyv na mieru zavinenia osoby, resp. aj na jej formu, 
a tým aj na trestnoprávnu kvalifikáciu skutku.

Pre úplnosť treba uviesť, že trestnoprávna zodpovednosť sa však nemusí 
vzťahovať len na používateľa alebo prevádzkovateľa automatizovaného vozidla. 
Automatizované vozidlo alebo jeho systémy môžu byť použité na páchanie trest-
nej činnosti aj napríklad zo strany výrobcu alebo vývojára systémov automatizo-
vaného vozidla. Nie je možné vylúčiť situáciu, že systém vozidla obsahuje vý-
vojovú chybu v softvéri, ktorú sa nepodarilo odhaliť. Táto chyba môže napríklad 
spočívať v nenaprogramovaní riešenia určitej bežnej situácie v doprave a možné 
nastátie takejto situácie je predvídateľné. V prípade, ak následne dôjde v súvis-
losti s prevádzkou automatizovaného vozidla ku konaniu, ktoré ma trestnoprávne 
následky, a nastalo práve v príčinnej súvislosti s chybou vo vývoji, môže niesť 
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trestnoprávne následky samotný vývojár alebo spoločnosť, ktorá vozidlo uviedla 
do prevádzky. V takomto prípade dôjde zrejme k naplneniu skutkovej podstaty 
niektorého z nedbanlivostných trestných činov, napríklad v prípade usmrtenia 
osoby v súvislosti s uvedenou chybou v programe automatizovaného vozidla.

Nie je možné však vylúčiť ani konania, pri ktorých nejaká osoba podieľa-
júca sa na vývoji automatizovaného vozidla alebo jeho systémov toto priamo 
naprogramuje na páchanie trestnej činnosti (napr. v podobe zberu osobných úda-
jov a ich poskytovania nepovolaným osobám). V takejto situácii by v prípade 
preukázania takéhoto konania konkrétnej osoby mohla byť táto postihnutá aj za 
úmyselné trestné činy. V uvedenom príklade napríklad za trestný čin neoprávne-
ného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 TZ. V takomto prípade by však 
mohla byť vzhľadom na § 3 TZPO postihnutá za tento trestný čin len fyzická 
osoba a nie právnická osoba, aj keby sa takéhoto konania táto osoba dopustila 
v mene a v prospech právnickej osoby (napr. tej, ktorej tieto údaje boli poskyto-
vané bez súhlasu dotknutých osôb).

Problém pri riešení trestnej zodpovednosti osôb v prípade konaní, kde bolo 
automatizované vozidlo alebo jeho systémy použité ako nástroj na spácha-
nie trestného činu, môže nastať v prípade automatizovaných vozidiel úrovne 4  
a najmä 5, a to z hľadiska skúmania zavinenia páchateľa využívajúceho vozidlo 
ako nástroj, ak sa automatizované vozidlo, resp. umelá inteligencia, ktorá je 
v ňom obsiahnutá, dopustí pri páchaní protiprávneho konania excesu. Teda auto-
matizované vozidlo vykoná konanie inak, ako si predstavoval a zamýšľal pácha-
teľ, ktorý ho na trestnú činnosť použil (napr. páchateľ zamýšľal len poškodenie 
majetku iného nárazom vozidla do veci, avšak pred nárazom do veci sa pred 
vozidlo postavil majiteľ veci, pričom vozidlo svojimi algoritmami vyhodnotilo 
situáciu tak, že táto osoba tvorí prekážku pre splnenie jeho úlohy a osobu zrazilo 
a usmrtilo, aby mohlo dokončiť zadanú úlohu). Tu už sa dostávame do roviny, 
kedy by sme mohli uvažovať o autonómnom vozidle ako o páchateľovi (spolupá-
chateľovi) trestného činu. Otázkou pre budúci vývoj právnej praxe v tejto oblasti 
bude aj to, či takéto konania je možné v prípade nastátia ťažšieho následku pričí-
tať samotnej osobe, ktorá automatizované vozidlo alebo jeho systém využila ako 
nástroj. V tomto smere by sa muselo skúmať, či táto osoba vôbec mohla vzhľa-
dom na okolnosti a svoje pomery vedieť, že by takto automatizované vozidlo 
alebo jeho systém mohli reagovať. 

3.2.3 Automatizované vozidlo ako možný „páchateľ“ trestnej činnosti
Riešenie otázky vyvodzovania trestnej zodpovednosti v prípadoch, keď by 

do úvahy prichádzalo ako páchateľ samotné automatizované vozidlo alebo jeho 
systémy (najmä umelá inteligencia), je zatiaľ predmetom diskusií iba na úrovní 
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trestnoprávnej teórie. Samotná právna úprava trestnej zodpovednosti v rámci Slo-
venskej republiky a ani okolitých štátov na takúto možnosť zatiaľ nereflektuje.

Ako už bolo uvedené, kľúčovou sa táto otázka stane zrejme až v prípade zave-
denia automatizovaných vozidiel úrovne 5 podľa klasifikácie SAE do prevádzky, 
resp. v niektorých situáciách sa môže riešenie tejto otázky ukázať ako relevantné 
aj v prípade spustenia prevádzky vozidiel úrovne 4 klasifikácie SAE (napr. spô-
sobenie nehody vozidlom pri zapnutom autonómnom vykonávaní špecifického 
režimu jazdy, keď systém bude reagovať nesprávne a nevyzval, resp. neupozor-
nil vodiča na nutnosť prevzatia riadenia). V prípade automatizovaných vozidiel 
úrovne 3 a nižšie podľa kvalifikácie SAE nemá zmysel z nášho pohľadu uvažo-
vať o otázke priamej trestnoprávnej zodpovednosti, či už celého vozidla, alebo 
jeho kľúčového systému – umelej inteligencie. 

Vyriešenie otázky prípadnej priamej trestnej zodpovednosti a jej legislatívne-
ho ukotvenia je podmienené množstvom faktorov, medzi ktoré budú určite pat-
riť otázky legislatívnej úpravy práv a povinností subjektov pri prevádzke auto-
matizovaných vozidiel (najmä výrobca, predajca, používateľ), otázky, na akých 
princípoch bude vystavané samotné fungovanie automatizovaných vozidiel a ich 
systémov (najmä umelej inteligencie), ako bude prebiehať napríklad ich certifi-
kácia alebo konanie o zhode pred uvedením do prevádzky a pod.

Bez podrobných vedomostí o fungovaní samotných automatizovaných vozi-
diel a ich systémov bude legislatívne ťažké uchopiť a navrhnúť právnu úpravu 
berúcu do úvahy prípadne vyvodzovanie zodpovednosti voči samotným automa-
tizovaným vozidlám, resp. ich kľúčovým systémom.

Riešenie otázok trestnej zodpovednosti samotných automatizovaných vozi-
diel a ich systémov sa prelína najmä s riešením otázky trestnoprávnej zodpoved-
nosti umelej inteligencie ako takej, keďže táto bude kľúčovým prvkom určujú-
cim konanie automatizovaných vozidiel v rámci prevádzky.

Na základe rozboru, a to najmä zahraničnej odbornej literatúry ohľadom otáz-
ky trestnoprávnej zodpovednosti umelej inteligencie, boli v podkapitole 3.1 pred-
stavené možné prístupy k riešeniu vyvodzovania možnej trestnej zodpovednosti 
automatizovaných vozidiel úrovne 5, prípadne 4, ktoré vychádzajú z predpokla-
du, že kľúčovým prvkom tejto úrovne automatizovaných vozidiel je práve umelá 
inteligencia, ktorá predmetné vozidlo ovláda a rozhoduje o jeho krokoch, a tým 
je „plne zodpovedná“ za následky spôsobené činnosťou automatizovaného vo-
zidla. Ako bolo uvedené, ide o:
a) model spáchania prostredníctvom iného (perpetration by another),
b) model prirodzene predvídateľných následkov (natural probable con-

sequence),
c) model priamej zodpovednosti (direct liability).
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Prvý model spáchania trestného činu prostredníctvom iného (perpetration 
by another) rieši zodpovednosť umelej inteligencie v prípadoch, keď je využitá 
alebo zneužitá ako nástroj alebo prostriedok na spáchanie trestného činu trestne 
zodpovednou osobou, najčastejšie programátorom alebo užívateľom, prevádzko-
vateľom umelej inteligencie (automatizovaného vozidla). Ide v podstate o akúsi 
odvodeninu (analógiu) – v teórii trestného práva známeho modelu – nepriameho 
páchateľstva (využitie, resp. použitie na spáchanie trestného činu trestne nezod-
povednej osoby). V tomto prípade je touto trestne nezodpovednou osobou umelá 
inteligencia, resp. systém obsahujúci umelú inteligenciu (napr. plne automatizo-
vané vozidlo).

V tomto prípade môžeme hovoriť a riešiť výhradne otázku trestnoprávnej 
zodpovednosti osoby (fyzickej, právnickej), ktorá umelú inteligenciu použila na 
spáchanie trestného činu. Ide de facto o problematiku trestnej zodpovednosti opí-
sanú pod písmenom b), na ktorú v tomto smere odkazujeme. 

Druhý model – prirodzene predvídateľných následkov (natural probable 
consequence) – trestnej zodpovednosti umelej inteligencie (analogicky automa-
tizovaných vozidiel) vychádza z predpokladu určitej predvídateľnosti možnosti 
spáchania trestného činu konkrétnou umelou inteligenciou. Model (prístup) je 
založený na schopnosti tvorcu (programátora) alebo užívateľa predvídať poten-
ciálnu možnosť spáchania trestného činu zo strany umelej inteligencie (automa-
tizovaného vozidla ako takého).202 Z hľadiska vyvodenia trestnoprávnej zodpo-
vednosti model vychádza z nedbanlivostnej formy zavinenia, teda predpokladu, 
že tvorca alebo užívateľ umelej inteligencie (prevádzkovateľ automatizovaného 
vozidla) nemal úmysel (priamy alebo nepriamy) spáchať prostredníctvom umelej 
inteligencie trestný čin a o páchaní trestného činu nemal vedomosť, až kým nebol 
spáchaný. Jeho trestná zodpovednosť je založená na predpoklade, že za bežných 
okolností mohol mať vedomosť, že spáchanie trestného činu v danej situácii je 
možným (prirodzene predvídateľným) výsledkom konania umelej inteligencie, 
ktorú vytvoril, resp. v určitej situácii použil. Tieto osoby by teda boli zodpoved-
né za trestné činy, ktoré je možné spáchať z nedbanlivosti a ktorých objektívna 
stránka je predstavovaná konaním umelej inteligencie, resp. automatizovaného 
vozidla (najmä z hľadiska následku). 

Tomuto modelu sú blízke aj prístupy vychádzajúce zo snahy o riešenie trest-
nej zodpovednosti umelej inteligencie (analogicky automatizovaných vozidiel) 
na podobných princípoch, ako je založené riešenie trestnoprávnej zodpovednosti 
právnických osôb. Teda napríklad na princípe pričitateľnosti konania automati-
zovaného vozidla jeho tvorcovi, výrobcovi alebo prevádzkovateľovi, bez ohľadu 

202 HALLEVY, G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science Fiction 
to Legal Social Control. In Akron Intellectual Property Journal. 2010, roč. 4, č. 2, s. 182.
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na skúmanie zavinenia. Napríklad Osmani vo svojej práci prezentovala názor, že 
za škodlivé (protiprávne) následky konaní umelej inteligencie by mali priamo 
niesť (trestnoprávne) následky právnické osoby, ktoré tieto umelé inteligencie 
vyvíjajú a uvádzajú na trh, a to najmä s ohľadom na ich ekonomickú a spolo-
čenskú silu. Pritom sa opiera o možné využitie modelov riešenia trestnej zodpo-
vednosti právnických osôb, konkrétne doktríny trestných činov proti verejnému 
blahobytu (public welfare offence doctrine), ktorá pri vyvodzovaní trestnej zod-
povednosti abstrahuje riešenie otázky zavinenia (mens rea) konkrétnej osoby. 
Berúc do úvahy veľký sociálno-ekonomický vplyv nadnárodných korporácií, 
uvedená doktrína by mohla pripraviť pôdu pre obvinenie korporácií (právnic-
kých osôb) z trestných činov za škodlivé činy umelej inteligencie. Táto doktrína 
totiž vynecháva kritériá zavinenia a trest môže byť uložený bez ohľadu na úmy-
sel aktéra, takže žalobca (prokurátor) nemusí dokazovať, že žalovaný konal úče-
lovo. Úmysel alebo zavinenie je nahradené prevzatím rizika, ktoré aktér znáša 
pri vykonávaní určitej činnosti.203 Išlo by teda o zavedenie konceptu objektívnej 
trestnej zodpovednosti za protiprávne konanie umelej inteligencie, ktorá by sa 
vzťahovala na jej tvorcu alebo subjekt, ktorý ju uviedol na trh, resp. dal do uží-
vania, prípadne ju používa.

Najkontroverznejším a najťažšie uchopiteľným modelom trestnoprávnej zod-
povednosti umelej inteligencie (automatizovaných vozidiel) z hľadiska dnešné-
ho stavu trestnoprávnej teórie je samotný tretí model – priamej zodpovednosti 
(direct liability) – teda model priamej trestnej zodpovednosti automatizovaného 
vozidla (umelej inteligencie). Práve tento model počíta s automatizovaným vo-
zidlom, resp. s umelou inteligenciou, ktorá je v ňom obsiahnutá, ako s páchate-
ľom trestného činu. 

Kľúčovou otázkou tohto konceptu pri kontinentálnom nazeraní na trestnú 
zodpovednosť je, či by pričítanie trestnej zodpovednosti samotnému konaniu 
umelej inteligencie nebolo popretím princípu kontinentálneho trestného práva 
založeného na zodpovednosti za zavinenie a zavedením objektívnej zodpoved-
nosti do trestného práva. Umelá inteligencia (silná, všeobecná) totiž koná na 
základe algoritmov a svojich poznatkov, ktoré vyhodnocuje na základe schém, 
nekoná s nejakým úmyslom, ktorý by predstavoval vnútorný vzťah k jej kona-
niu, ale koná len s cieľom splniť zadanú alebo ňou odvodenú úlohu na podklade 
objektívne (algoritmami alebo inými postupmi) vyhodnocovaných informácií. 
Kľúčovou otázkou je, či takéto vyhodnocovanie možno stotožniť s vnútorným 
vzťahom ku svojmu konaniu.

203 OSMANI, N. The Complexity of Criminal Liability of AI Systems. In Masaryk University Jour-
nal of Law and Technology. 2020, roč. 14, č. 1, s. 70 – 74.
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Zavedenie priamej zodpovednosti umelej inteligencie by si súčasne vyžiadalo 
(okrem vyriešenia spomínanej kľúčovej otázky) aj vytvorenie konceptu umelej 
inteligencie ako samostatného subjektu právnych vzťahov (subjektu práva). Teda 
vytvorenie osobitnej právnej entity obdarenej právami a povinnosťami popri fy-
zických a právnických osobách. Vytvorenie takéhoto subjektu právnych vzťahov 
(elektronickej osoby alebo akokoľvek ju nazveme) otvára ďalší okruh otázok 
nielen z hľadiska trestného práva, ale najmä súkromnoprávnych disciplín.204 
Z pohľadu trestného práva by v prípade uznania umelej inteligencie ako subjek-
tu trestného práva hmotného bolo následne potrebné vyriešiť otázky ohľadom 
procesných práv takejto osoby v rámci trestného konania, jej zastupovania v ko-
naní, obhajoby v prípade jej obvinenia, jej výsluchov, aplikovania zaisťovacích 
inštitútov, možnosti podávania opravných prostriedkov, doručovania, účasti na 
úkonoch a ďalšie. 

V súčasnosti existujúce modely trestnej zodpovednosti sa však ukazujú 
ako neadekvátne vo vzťahu k predpokladanej budúcej role umelej inteligencie 
v trestnoprávne relevantných konaniach (vrátane jej role v automatizovaných 
vozidlách). Limity modelov (konceptov) trestnoprávnej zodpovednosti v tomto 
smere môžu viesť k narušeniu princípu právnej istoty, keď umelá inteligencia 
alebo systém, ktorý ju obsahuje, uskutoční konanie, ktoré bude mať znaky trest-
ného činu (objekt, objektívna stránka) a bude tak vyhodnotené aj bez dostatočné-
ho prepojenia tohto konania na podmienky zodpovednosti za konkrétny čin tak, 
aby boli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu.205 V tomto 
smere treba poukázať najmä na skutočnosť, že kontinentálna európska právna 
kultúra dlhodobo vychádzala z konceptu individuálnej trestnej zodpovednosti 
fyzickej osoby a aj v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku aplikované mo-
dely trestnej zodpovednosti fyzických alebo právnických osôb z tohto konceptu 
vychádzajú. Aj v prípade odvodenej trestnej zodpovednosti právnickej osoby jej 
základ vychádza z pričítateľnosti protiprávneho konania konkrétnej fyzickej oso-
be, ktorá je v určitom vzťahu (reprezentuje) k právnickej osobe. V tomto prípade 
sa skúma rovnako zavinenie určitej fyzickej osoby. Preto je samotné zavedenie 
konceptu priamej trestnoprávnej zodpovednosti umelej inteligencie pri súčasnom 

204 K tejto problematike pozri napríklad ZIBNER, J. Akceptace právní osobnosti v případě umělé 
inteligence. In Revue pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19 – 49 (najmä s. 37 a násl.). 
Dostupné na: <https://doi.org/10.5817/RPT2018-1-2>; DRACHOVSKÁ, K. Umělá inteligence 
jako nositelka základních práv? In Právník. 2021, roč. 160, č. 4, s. 273 – 284; ČECH, P. Umělá 
inteligence jako třetí subjekt práva? In pravniprostor.cz. Dostupné na: <https://www.pravnipro-
stor.cz/clanky/pravo-it/umela-inteligence-jako-treti-subjekt-prava>.

205 KING, C. T., AGGARWAL, N., TADDEO, M., FLORIDI, L. Artificial Intelligence Crime: An 
Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. In Science and Engineering 
Ethics. 2020, roč. 26, č. 1, s. 95. 
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nazeraní trestnoprávnej teórie na problematiku vyvodzovania trestnoprávnej 
zodpovednosti na základe zavinenia značne problematické, ak nie nemožné.

Podľa názoru niektorých trestnoprávnych teoretikov umelá inteligencia, prí-
padne roboty, ktoré konajú iba v súlade so spôsobom, akým boli naprogramova-
né, nemôžu byť považované za subjekty v zmysle trestného práva. Dokonca aj 
umelá inteligencia, ktorá sa javí, že robí svoje vlastné rozhodnutia identifikáciou 
vzorov vo svojej pamäti a výberom jedného možného postupu, v súčasnosti nemá 
taký druh sebauvedomenia a sebareflexie, ktorý by z nej urobil možný subjekt 
pre vyslovenie viny. To by sa však mohlo zmeniť, ak by sa umelá inteligencia 
(inteligentní agenti) naučila riešiť a rozhodovať o otázkach morálky. Posledným 
krokom by bolo urobiť umelú inteligenciu schopnú porozumieť trestu, to zna-
mená naučiť ju spájať určité zmeny v jej prostredí s nesprávnosťou jej predchá-
dzajúcich činov. Zdá sa však, že k dosiahnutiu tejto konečnej fázy je ešte dlhá 
cesta.206

Za súčasného stavu by nevyriešenie uvedených problémov pri zavedení 
priamej zodpovednosti umelej inteligencie muselo priniesť zrejme zmenu v pa-
radigme základov nazerania na trestnú zodpovednosť, a to v smere akceptácie 
zodpovednosti za výsledok konania, bez ohľadu na zavinenie, teda akceptá-
cie objektívnej zodpovednosti. Táto je, naopak, možná a aplikovaná v oblasti 
správneho (administratívneho) trestania. Preto by do úvahy prichádzalo aj pone-
chanie riešenia zodpovednosti umelej inteligencie výhradne na oblasť správneho 
práva (trestania), kde by došlo k zavedeniu účinných sankcií, napríklad v podobe 
zákazu činnosti umelej inteligencie (či už dlhodobého, alebo do vyriešenia prob-
lému, ktorý viedol k vzniku protiprávneho konania umelej inteligencie).

V prípade, že by vývoj umelej inteligencie a automatizovaných vozidiel, kto-
rých základom je táto inteligencia, v najbližších rokoch dosiahol svoj cieľ sme-
rujúci k všeobecnej (silnej) umelej inteligencii, treba opakovane konštatovať, že 
naše (slovenské, európske) legislatívne prostredie momentálne na túto situáciu 
nie je plne pripravené, a to aj z hľadiska vyriešenia otázky zodpovednosti umelej 
inteligencie za jej konanie, či už v civilnej, alebo trestnoprávnej rovine.

To neznamená, že vhodnou úpravou a aplikáciou súčasných inštitútov správ-
neho práva, trestného práva hmotného, ako aj procesného by nebolo možné do 
určitej miery tento problém preklenúť a vyvodzovať trestnoprávne následky aj 
voči samotnej umelej inteligencii, aj keď nie priamo v podobe priznania trestnej 
zodpovednosti. 

Za daného stavu by sa ako najefektívnejšie a najrýchlejšie javilo prenechať 
„trestanie“ umelej inteligencie na jednotlivé oblasti správneho práva (správneho 

206 Pozri GLESS, S., SILVERMAN, E., WEIGEND, T. If robots cause harm, who is to blame? Se-
lf-driving cars and criminal liability. In New Criminal Law Review. 2016, roč. 19, č. 3, s. 424.
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trestania), a to aj s ohľadom na nevyjasnenosť otázok spojených s riešením za-
vinenia (možnosť aplikácie objektívnej zodpovednosti) a ukladania trestov (ako 
napr. otázky vplyvu hrozby trestu na rozhodovanie umelej inteligencie – odstra-
šenie, otázky možnej nápravy a prevýchovy a pod.). Prístup v oblasti správneho 
práva by zrejme mohol vychádzať z aplikácie postupov pri vyvodzovaní zodpo-
vednosti právnických osôb na úseku správneho trestania. Ako už bolo uvedené, 
až následne, v prípade potreby praxe, by sa pristúpilo k riešeniu otázky možného 
postihu prostriedkami trestného práva. Pritom by bolo možné zužitkovať poznat-
ky získané v oblasti správneho práva.

Pokiaľ by zo strany zákonodarcu alebo odbornej verejnosti prevládol názor, 
že nie je možné vyvodzovať trestnú zodpovednosť voči samotnej umelej inteli-
gencii (automatizovanému vozidlu), je možné v plnej miere aplikovať súčasne 
inštitúty trestného práva. V prípade vyvodzovania trestnej zodpovednosti za ná-
sledky spojené s činnosťou umelej inteligencie, resp. automatizovaného vozidla 
by niesol trestnú zodpovednosť buď ten, kto ju použil, resp. využil (v úmyselnej 
forme, napr. v prípade použitia umelej inteligencie ako nástroja, alebo v nedban-
livostnej forme), prípadne by niesla trestnú zodpovednosť osoba podieľajúca sa 
na jej vytvorení, a to najčastejšie vo forme nedbanlivostného zavinenia. Pred-
pokladom by bolo preukázanie príčinnej súvislosti medzi jej konaním (vo for-
me zanedbania svojich povinností, príp. nedodržania obvyklej miery opatrnosti) 
a konaním umelej inteligencie a spôsobeným následkom. 

Druhou do úvahy prichádzajúcou alternatívou je analogické aplikovanie sú-
časného inštitútu trestného práva ohľadom možnosti posúdenia umelej inteligen-
cie ako nepríčetnej osoby.

Podľa § 23 TZ sa za nepríčetnú osobu považuje ten „kto pre duševnú poruchu 
v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť ale-
bo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon 
neustanovuje inak“. Nepríčetnosť je popri veku jednou z okolností vylučujúcich 
trestnú zodpovednosť. Výkladom § 23 TZ a contrario dospejeme k záveru, že 
za trestný čin môže niesť trestnú zodpovednosť len osoba (subjekt), ktorá bola 
v čase spáchania činu príčetná, teda duševne zdravá z toho hľadiska, že netrpela 
duševnou poruchou, ktorá by jej znemožňovala rozpoznať protiprávnosť jej ko-
nania alebo ovládanie jej konania. Príčetnosť páchateľa je podmienená aj jeho 
schopnosťou uvedomovať si negatívny význam svojho konania v spoločnosti,207 
inak povedané, jeho protiprávnosť. Za súčasného stavu vývoja umelej inteli-
gencie je v tomto smere zjavné, že umelá inteligencia si nedokáže uvedomovať 

207 Pozri CSÓKA, S. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť z pohľadu trestnoprávnej teó-
rie. In Projustice. Dostupné na: <https://www.projustice.sk/trestne-pravo/okolnosti-vylucujuce-
-trestnu-zodpovednost-z-pohladu-trestnopravnej-teorie>.
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protiprávnosť svojho konania, najmä z hľadiska uvedomovania si negatívnosti 
konania pre spoločnosť. Preto by bolo možné na umelú inteligenciu (resp. sa-
motné automatizované vozidlo ako celok) pri skúmaní jej trestnej zodpovednosti 
nazerať analogicky ako na nepríčetnú osobu (subjekt). Teda by išlo o subjekt, 
ktorý by bol trestne nezodpovedný, a teda by nebolo možné voči nemu vyvo-
diť trestnú zodpovednosť v podobe konštatovania viny za trestný čin. Uvedené 
by však nevylučovalo možnosť uplatnenia trestných sankcií v podobe vhodných 
ochranných opatrení. Z hľadiska úpravy de lege ferenda by v prípade hmotno-
právnych predpisov bolo potrebné upraviť ochranné opatrenia v podobe zavede-
nia opatrenia, ktoré by mohlo zamedziť (dlhodobo alebo krátkodobo) činnosti 
alebo využívaniu automatizovaného vozidla, resp. jeho konkrétneho systému, ak 
by bolo ich ďalšie fungovanie nebezpečné pre spoločnosť (inšpiráciou by mo-
hol byť inštitút detencie). Ďalším do úvahy pripadajúcim ochranným opatrením 
vo vzťahu k automatizovanému vozidlu alebo umelej inteligencii by mohlo byť 
opatrenie podobné ochrannému dohľadu alebo výchovným opatreniam vo vzťa-
hu k mladistvým páchateľom, spočívajúce v určení dohľadu nad činnosťou au-
tomatizovaného vozidla s prípadnou povinnosťou obmedzenia niektorých jeho 
funkcií do vykonania nápravy (napr. v podobe úpravy softvéru) alebo povin-
nosťou podrobiť sa napríklad posudzovaniu „zhody“ (schvaľovaniu) príslušnou 
autoritou pred opätovným umožnením používania.

Na prípadné hmotnoprávne úpravy v tomto smere by musela reagovať aj pro-
cesná úprava, kde by bolo potrebné vyriešiť otázku zastupovania umelej inteli-
gencie v trestnom konaní ako nepríčetného páchateľa. 

Toto navrhované riešenie by si vyžadovalo zjavne menšie legislatívne úpravy 
ako zavedenie plnej trestnej zodpovednosti umelej inteligencie. Súčasne by ne-
narúšalo súčasný koncept trestnej zodpovednosti založený na zodpovednosti za 
zavinenie, keďže by umelá inteligencia bola považovaná od počiatku za trestne 
nezodpovednú.

3.3 Automatizované vozidlá z pohľadu trestného práva 
procesného

Predmetom tejto podkapitoly sú analýzy a rozbor právnej úpravy Trestného 
poriadku z pohľadu zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie 
v prípadoch, keď je nositeľom informácie, resp. nosičom trestnoprávne rele-
vantných dát automatizované vozidlo alebo jeho časť. V tejto podkapitole autori 
analyzujú jednotlivé právne nástroje a inštitúty, ktorými je možné zabezpečiť po-
čítačové údaje alebo iné elektronické údaje, a podrobujú ich testu použiteľnosti  
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na automatizované vozidlo ako nositeľa dôkazu jednak z pohľadu stavu de lege 
lata, ale taktiež formulujú odporúčania a návrhy de lege ferenda ako tieto inštitú-
ty zlepšiť. V druhej časti autori poukazujú na nevyhnutnosť mimotrestnej úpravy.

3.3.1 Význam úrovne automatizácie vozidiel na účely trestného stíhania
Z trestnoprocesného aspektu, ktorý vníma automatizované vozidlo výlučne 

ako nosič dát a informácií významných pre trestné stíhanie, nemá v súčasnosti 
procesný význam rozlišovať, o akú úroveň automatizácie vozidla208 ide pri po-
skytovaní dát, resp. pri procese ich získavania na účely trestného stíhania. Sú-
časná právna úprava Trestného poriadku, ako i úprava de lege ferenda pristupuje 
k automatizovanému vozidlu ako k dátovému nosiču a zdroju digitálnych údajov, 
ktorých zaisťovanie, vydanie, skúmanie a ukladanie sa riadi jednak príslušnými 
ustanoveniami Trestného poriadku, ale taktiež príslušnými medzinárodnými ISO 
štandardmi aplikovanými na oblasť kybernetickej bezpečnosti a elektronické dô-
kazy.209

Úroveň automatizácie vozidla z pohľadu pro futuro má trestnoprocesný vý-
znam rozlišovať pravdepodobne iba pri úrovni 5 a prípadne vyššie,210 a to za 
podmienky, že trestné právo procesné akceptuje za určitých okolností211 umelú 
inteligenciu automatizovaného vozidla de lege ferenda ako subjekt trestnej zod-
povednosti za spáchaný trestný čin, ktorý by v trestnom konaní mal postavenie 
obvineného s garantovaným právom na obhajobu v zmysle § 2 ods. 9 TP a ostat-
nými právami podľa zásady rovnosti.

Pre účely trestného konania má okrem uvedeného význam umelú inteligenciu 
automatizovaného vozidla vnímať, za predpokladu aspoň jej čiastočnej právnej 
subjektivity de lege ferenda, ako subjekt trestného konania s analytickými schop-
nosťami, ktorý vie poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu, 
či už samostatne, alebo prostredníctvom znalca, výstupy, predikcie alebo úda-
je, ktoré sú dôležité pre trestné stíhanie na podklade doručených súhlasov alebo 
príkazov (k tomu pozri ďalej), pričom by malo ísť o takú úroveň samostatného 
konania, ktoré je analogické so všeobecnou doktrinálnou definíciou svedka212 

208 SAE. SAE Levels of Driving Automation Refined for Clarity and International Audience. Do-
stupné na: <https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update>. 

209 Napríklad ISO 27001, ISO 27041, ISO 27042.
210 Ak sa zmení škálovanie stupňov autonómie vozidiel. Dostupné na: <https://www.sae.org/blog/

sae-j3016-update>. 
211 GENDEREN, R. Legal Personhood in the Age of the artificially inteligent robots. In BAR-

FIELD, W., PAGALLO, U. Law of Artificial Intelligence. Edward Elgar Publishing, 2018, s. 224 
a nasl.

212 K tomu pozri ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 
2016, s. 379; porovnaj aj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2013, sp. zn. 2 Tdo 26/2013, 
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ako „subjektu, ktorý dokáže vypovedať o skutočnostiach dôležitých pre trestné 
stíhanie, ktoré vnímal svojimi zmyslami,“213 ktoré by boli v prípade umelej in-
teligencie nahradené jej senzormi, kamerami atď. V týchto prípadoch by malo 
ísť o situácie, keď automatizované vozidlo získa informácie dôležité pre trestné 
stíhanie, elektronické dôkazy214 v rámci štandardnej (obvyklej) prevádzky sa-
motného vozidla, resp. jeho senzorov, ktoré sa predpísaným spôsobom ukladajú,  
a ex post vznikne potreba ich využitia na účely trestného stíhania.

Ak by sa uvedené senzory umelej inteligencie používali na ex ante cielenú 
a vedomú diaľkovú biometrickú identifikáciu fyzických osôb „v reálnom čase“ 
vo verejne prístupných priestoroch na účely presadzovania práva, tak by takýto 
postup bolo možné považovať za obzvlášť rušivý zásah do práv a slobôd dotknu-
tých osôb, keďže môže ovplyvniť súkromný život veľkej časti obyvateľstva tým, 
že vyvoláva pocit neustáleho sledovania.215 Používanie týchto systémov na účely 
presadzovania práva216 by sa preto malo v zásade povoliť pre tri okruhy činností 
orgánov vynucujúcich právo:217

 – pátranie po potenciálnych obetiach trestných činov vrátane nezvestných detí,

uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 5/2012, alebo rozsudok ESĽP 
z 26. októbra 2010 vo veci Rosselet-Christ proti Slovenskej republike, sťažnosť č. 25329/05.

213 GERDEREN, R. Legal Personhood in the Age of the artificially inteligent robots. In BARFIELD, 
W., PAGALLO, U. Law of Artificial Intelligence. Edward Elgar Publishing, 2018, s. 224 a nasl.

214 Napriek tomu, že elektronické dôkazy majú vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu, táto skutoč-
nosť dosiaľ nepriniesla uspokojivé riešenie v podobe ich kategorizovania do univerzálnej defi-
nície. Ba dokonca ani právnou rešeršou relevantných rozhodnutí ESĽP sa nám nepodarilo nájsť 
súdny výklad tohto pojmu. V kontexte činnosti Rady Európy možno poukázať na relatívne ne-
dávno prijatú definíciu, ktorá obsah pojmu „elektronický dôkaz“ uvádza ako „akýkoľvek dôkaz 
odvodený z údajov obsiahnutých alebo vytvorených akýmkoľvek zariadením, ktorého fungovanie 
závisí od programu“. V podmienkach Slovenskej republiky takisto neexistuje žiadny právny 
predpis, ktorý by vymedzoval legálnu definíciu pojmu „elektronický dôkaz“. Dosiaľ sa s týmto 
pojmom nevysporiadali ani súdne autority Slovenskej republiky v rámci rozhodovacej činnosti, 
a to napriek tomu, že najmä v období posledných rokov sa s takýmto typom dôkazov stretávajú 
pomerne často. Je však potrebné uvedomiť si, že elektronické dôkazy sú svojou koncepciou rov-
naké ako všetky ostatné dôkazy z údajov, ktoré sú uchovávané alebo prenášané prostredníctvom 
počítačového systému.

215 Odsek 18 recitálu k návrhu nariadenia o umelej inteligencií, ktorý predstavila EÚ. Do-
stupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021P-
C0206&from=SK>.

216 K otázke plošného využívania nástrojov tvárovej identifikácie zložkami vynucujúcimi právo 
v rámci boja s terorizmom porovnaj aj názor Úradu pre ochranu osobných údajov Spojené-
ho kráľovstva z 31. októbra 2019. Dostupné na: <https://ico.org.uk/media/about-the-ico/docu-
ments/2616184/live-frt-law-enforcement-opinion-20191031.pdf>. Uvedený právny názor bol 
publikovaný ešte pred predstavením znenia návrhu nariadenia o umelej inteligencií, ktorý pred-
stavila EÚ – pozn. autorov.

217 Ak je splnená požiadavka proporcionality v zmysle recitálu 19 návrhu nariadenia o umelej in-
teligencií, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie podstatného verejného záujmu, ktorého význam 
prevažuje nad rizikami.
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 – niektoré prípady ohrozenia života alebo fyzickej bezpečnosti fyzických osôb, 
alebo hrozby teroristického útoku a 

 – odhaľovanie, lokalizáciu, identifikáciu alebo stíhanie páchateľov trestných 
činov uvedených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. júna 
2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi,218 ak za ne možno v danom členskom štáte uložiť trest odňatia slobo-
dy alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej tri roky, alebo podozrivých zo spáchania takýchto 
trestných činov. 219

Súčasne je potrebné akcentovať, že každé použitie tohto systému vo verejne 
prístupných priestoroch na účely presadzovania práva by malo podliehať pred-
chádzajúcemu povoleniu nezávislého správneho orgánu členského štátu, ibaže 
by vec nezniesla odklad.220

218 Kategórie 32 trestných činov majú viac kriminologický charakter a nie je možné ich považo-
vať za definície trestných činov, pričom v zmysle čl. 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi 
členskými štátmi ide o: 1. účasť na zločinnom spolčení, 2. terorizmus, 3. obchodovanie s ľuďmi, 
4. sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia, 5. nedovolené obchodovanie s omamnými  
a psychotropnými látkami, 6. nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami, 
7. korupcia, 8. podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spolo-
čenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 
1995, 9. legalizácia príjmov z trestnej činnosti, 10. falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane 
eura, 11. počítačová kriminalita, 12. trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovolené-
ho obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami, 
13. uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, 14. vraž-
da, závažné ublíženie na zdraví, 15. nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkaniva-
mi, 16. únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka, 17. rasizmus a xenofóbia,  
18. organizovaná alebo ozbrojená lúpež, 19. nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi 
vrátane starožitností a umeleckých diel, 20. podvodné konanie, 21. vymáhanie peňazí alebo inej 
výhody a vydieranie, 22. falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich prá-
va duševného vlastníctva alebo ich distribúcia, 23. falšovanie a pozmeňovanie verejných listín  
a obchodovanie s takými listinami, 24. falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,  
25. nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu ras-
tu, 26. nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi, 27. obchodova-
nie s odcudzenými vozidlami, 28. znásilnenie, 29. podpaľačstvo, 30. trestné činy podliehajúce 
právomoci Medzinárodného trestného súdu, 31. nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, 
alebo 32. sabotáž. I keď členské štáty implementovali do svojich právnych poriadkov uvedený 
zoznam 32 kategórií trestných činov, Rada je oprávnená v zmysle čl. 2 ods. 3 rámcového ro-
zhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdáva-
nia osôb medzi členskými štátmi zmeniť svoje priority a pridať nové trestné činy do už existu-
júceho zoznamu. Ak tak Rada urobí, novo pridané trestné činy sa budú spravovať tými istými 
princípmi a uplatnia sa na ne tie isté zásady ustanovené v citovanom rámcovom rozhodnutí.

219 Recitál 19 návrhu nariadenia o umelej inteligencií, ktorý predstavila EÚ. Dostupné na:  
<https:/ /eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021P-
C0206&from=SK>. 

220 Primerane porovnaj odsek 21 recitálu návrhu nariadenia o umelej inteligencií. Dostupné na: <htt-
ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=SK>. 
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Z pohľadu autorov je potrebné doplniť, že proporcionalita takéhoto zásahu 
je determinovaná najmä jeho efektívnosťou, resp. preukázaním, že takýto zber 
údajov povedie k riešeniu veci v rámci uvedených troch okruhov oblasti použí-
vania tvárovej identifikácie v reálnom čase.221 Požiadavka efektívnosti vyžaduje, 
aby existovalo racionálne prepojenie medzi cieľom sledovaným právnou normou 
a obmedzením základného práva alebo slobody.222 Orgán aplikujúci právo by si 
mal zodpovedať otázku, či je zvolený prostriedok obmedzujúci základné právo 
alebo slobodu reálne spôsobilý naplniť sledovaný účel. V zmysle čl. 8 ods. 2 
Európskeho dohovoru o ľudských právach možno do práva na súkromie zasiah-
nuť, iba ak je to v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodár-
skeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany 
zdravia alebo morálky, resp. na ochranu práv a slobôd iných. V rámci naplnenia 
kritéria efektívnosti zásahu je potrebné skúmať, či sledovaný cieľ nie je možné 
dosiahnuť aj inými, menej invazívnymi prostriedkami pri dosiahnutí rovnaké-
ho výsledku, teda či je použitie toho-ktorého prostriedku nevyhnutné.223 Orgán 
aplikujúci právo by si mal preto zodpovedať otázku, či neexistuje šetrnejší spô-
sob, ktorý zároveň dosahuje rovnaký účel. Štát sa nemôže legitímne dovolávať 
všeobecnej nevyhnutnosti ako dôvodu na obmedzenie práv a slobôd jednotlivca. 
Posudzovanie proporcionality alebo efektivity v tomto prípade je vždy indivi-
duálne vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu.224 Podľa Holländera „zásada 
proporcionality je všeobecným testom riešenia kolízie základných práv, prípadne 
verejných dobier, teda aj kolízie verejných dobier a základných práv kolidujúcich 
s právom na súkromie“.225

221 K hlbšej analýze efektívnosti a atribútov vnútorného systému ochrany osobných údajov pri 
používaní tvárovej identifikácie zložkami vynucujúcimi právo pozri názor Úradu pre ochra-
nu osobných údajov Spojeného kráľovstva z 31. októbra 2019, s. 14 a nasl. Dostupné na: 
<https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents /2616184/live-frt-law-enforcement-opini-
on-20191031.pdf>. 

222 Napríklad rozhodnutie ESĽP zo 16. decembra 1992 vo veci Niemietz proti Nemecku, sťažnosť  
č. 13710/88, § 29, rozhodnutie ESĽP z 26. marca 1985 vo veci X. a Y. proti Holandsku, sťažnosť 
č. 8978/80, § 22, k psychickej integrite pozri rozhodnutie ESĽP zo 6. februára 2001 vo veci 
Bensaid proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 4599/98, rozhodnutie ESĽP z 26. októbra 2010 
vo veci Rosselet-Christ proti Slovenskej republike, sťažnosť č. 25329/05, § 61. Taktiež pozri ro-
zhodnutie Súdneho dvora EÚ z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C 594/12, Digital 
Rights Ireland a Seitlinger a ostatní. 

223 Podľa čl. 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach: „Štátny orgán nemôže do výkonu 
tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v de-
mokratickej spoločnosti...“

224 VRÁBLOVÁ, M. Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priesto-
rov a pozemkov. In ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I. a kol. Trestný poriadok. 
Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020.

225 HOLLÄNDER, P. Zásada proporcionality: jednosměrná ulice, nebo hermeneutický kruh? Na 
příkladech veřejných dober a základních práv kolidujících s právem na soukromí. In ŠIMÍČEK, 
V. Právo na soukromí. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 46.
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Ďalším okruhom problémov automatizovaných vozidiel vo vzťahu k trestné-
mu právu procesnému je využiteľnosť dát získaných automatizovaným vozidlom 
o podozreniach z trestnej činnosti, resp. protiprávnej činnosti samotným držite-
ľom, resp. prevádzkovateľom automatizovaného vozidla. Ide o otázku právnej 
etiky všeobecne, ktorá má pomerne významný presah do zásady nemo tenentur 
ipso accusare v tom zmysle, či by automatizované vozidlo po vyhodnotení všet-
kých dostupných údajov, ak dospeje k záveru, že dochádza k nezákonnému kona-
niu samotným držiteľom, malo samo privolať príslušné zložky na účely eliminá-
cie príslušnej hrozby na živote, zdraví alebo majetku.226 V praxi pôjde o prípady 
vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných a psychotropných látok, 
ale i únosov, prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a pod. Podľa nášho názoru, 
za súčasného právneho stavu a obsahu uvedenej zásady vo vzťahu k držiteľovi, 
resp. používateľovi automatizovaného vozidla by bol naznačený postup poru-
šením zásady nemo tenentur ipso accusare. Podľa nášho názoru, uvedený účel, 
ktorým je eliminácia hrozby protiprávneho konania, je možné aspoň čiastoč-
ne dosiahnuť automatickým núdzovým zastavením vozidla a nepokračovaním 
v jazde, ak by automatizované vozidlo s prihliadnutím na všetky získané údaje227 
interpretovalo dianie vo vozidle ako podozrenie z páchania trestnej činnosti.

Nástup umelej inteligencie automatizovaného vozidla a jej presah do trestné-
ho konania iba posilňuje argumenty pre normatívne ukotvenie vozidiel s úrov-
ňou automatizácie 5 a vyššie do slovenského právneho poriadku, či už originál-
nou úpravou, alebo prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie  
(akt o umelej inteligencií) a menia niektoré legislatívne akty únie.228

226 EDER, N. Privacy, Nondiscrimination and Equal Treatment: Developing Fundamental Right 
Response to Behavioral Profiling. In EBERS, M., GAMITO, C. M. Algorithmic Governance and 
Governance of Algorithms – legal and Ethical Challanges. Cham : Springer, s. 26 – 29.

227 Napríklad zvýšená teplota osôb vo vozidle, zvýšená hlasová intenzita, plač, slovný reťazec  
a rečové algoritmy evokujúce násilie alebo hrozbu, neštandardne pokyny vodiča pred jazdou, 
počas jazdy alebo po jej skončení. K tomu viac EDER, N. Privacy, Nondiscrimination and Equal 
Treatment: Developing Fundamental Right Response to Behavioral Profiling. In EBERS, M., 
GAMITO, C. M. Algorithmic Governance and Governance of Algorithms – legal and Ethical 
Challanges. Cham : Springer, s. 26 – 29.

228 Návrh nariadenia o umelej inteligencií, ktorý predstavila EÚ. Dostupné na: <https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=SK>.



134

PRÁVNE A TECHNICKÉ ASPEKTY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDIEL

3.3.2 Zaistenie automatizovaného vozidla a zaistenie počítačových údajov 
pre potrebu ich vydania, sprístupnenie údajov prevádzkovateľom 
jednotlivých systémov automatizovaného vozidla

Z pohľadu zaistenia automatizovaného vozidla na účely trestného stíhania ako 
celku vzniká celý rad otázok, ktoré súvisia najmä s logistikou prepravy zaiste-
ného vozidla do miesta uskladnenia a následného forenzného skúmania, ktoré je 
často časovo náročné. Vzhľadom na charakter skúmania by dôvodom zaistenia 
takéhoto vozidla bola spravidla jeho potreba pre ďalšie dokazovanie,229 pričom 
podľa súčasného právneho stavu veci, ktoré zaisťuje orgán činný v trestnom ko-
naní a súd na účely dokazovania, nie sú v správe nedávno vzniknutého Úradu pre 
správu zaisteného majetku,230 ale v správe orgánu, ktorý ho zaistil.231 Pričom ak 
policajt alebo prokurátor nemôže sám zabezpečiť úschovu vydaných, odňatých, 
prevzatých alebo inak zaistených vecí, ktoré môžu slúžiť na účely dokazovania, 
zabezpečí ju prostredníctvom iného štátneho orgánu alebo právnickej osoby, alebo 
fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikateľskú činnosť.232 V praxi 
bude najčastejším prípadom delegácia správy o takéto vozidlo, počas doby po-
trebnej na forenzné skúmanie, na subjekt, ktorý vie túto starostlivosť zabezpečiť. 
Vzhľadom na to, že ide o orgán štátnej správy, ktorý bude túto činnosť uhrádzať 
za štandardných komerčných podmienok, je na mieste otázka, či tento proces ne-
podlieha režimu verejného obstarávania,233 ktorého postup a lehoty by predstavo-
vali z pohľadu plynulosti trestného stíhania pomerne vážnu komplikáciu.

V súčasnej dobe autori tejto časti nevedia anticipovať objem získavaných, 
prenášaných a uchovávaných digitálnych stôp v automatizovanom vozidle, ktoré 
by mohli byť predmetom zaistenia, pretože sú dôležité pre trestné stíhanie. Avšak 
vzhľadom na technologický vývoj, rôznorodý charakter údajov234 a prenosové 
možnosti 5G telekomunikačných sietí predpokladáme enormnú dátovú nároč-
nosť predmetných skúmaní a uchovávaných údajov, ktoré si budú vyžadovať  
pro futuro nemalé investície jednak do úložísk a dátových polí zložiek vynu-
cujúcich právo, ale taktiež do analytických kapacít, ktoré dokážu zaistené dáta 
interpretovať,235 či už ľudských, alebo v podobe umelej inteligencie.

229 Porovnaj § 89a ods. 1 písm. a) a b) TP.
230 Ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a sprá-

ve zaisteného majetku.
231 Ustanovenie § 94 ods. 1 v spojení s § 406 ods. 1 TP.
232 Ustanovenie § 94 ods. 2 TP.
233 Porovnaj § 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
234 Obraz, zvuk, ich vzájomná kombinácia, prevádzkové, lokalizačné údaje atď.
235 Základnú predstavu o dátovom objeme získaného automatizovaným vozidlom je možné odvodiť 

od základných inštalačných datasetov, dostupných na: <http://apolloscape.auto/scene.html#>. 
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3.3.3 Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb  
podľa § 3 TP

Azda najjednoduchším procesným postupom vedúcim k obstaraniu dát ako 
potenciálnych elektronických dôkazov pochádzajúcich z automatizovaného vo-
zidla v trestnom konaní je postup podľa § 3 TP. Okruh údajov, ktoré možno uve-
deným spôsobom zaisťovať, je vymedzený negatívne, a teda sa týka dát, ktoré 
nie sú utajovanou skutočnosťou, predmetom bankového, obchodného, daňového, 
poštového či telekomunikačného tajomstva či predmetom mlčanlivosti, ktorá je 
uložená alebo uznaná medzinárodnou zmluvou alebo zákonom. V zmysle § 3 
ods. 1 TP sú štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické a fyzické 
osoby povinné poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu 
pri plnení ich úloh, ktoré súvisia s trestným konaním. Adresátom dožiadania 
môže byť teda akýkoľvek subjekt, ktorý má záujmové dáta automatizovaného 
vozidla v držbe alebo sa tieto nachádzajú pod jeho kontrolou. Dožiadaný subjekt 
je povinný obsah dožiadania vybaviť, pritom nie je oprávnený skúmať opodstat-
nenosť, rozsah, potrebu alebo účel dožiadania. Povinnosť súčinnosti sa vzťahuje 
i na záväzok odstránenia nedostatkov dožiadania alebo príkazu, ak v praxi nasta-
ne situácia, že súčinnostný subjekt dostane dožiadanie, ktoré v praxi nie je možné 
vykonať. Je v rozpore s predmetným ustanovením, ak povinný subjekt vyhodnotí 
takéto dožiadanie vo vzťahu k automatizovanému vozidlu ako nevykonateľné 
a ďalej v predmetnej veci nekoná.236 Týmto postupom je možné získavať naprí-
klad rôzne obsahové dáta, ktoré užívateľ automatizovaného vozidla zverejnil, 
informácie o užívateľských účtoch, logy zaznamenávané poskytovateľom slu-
žieb využívaných automatizovaným vozidlom, na ktoré sa nevzťahuje teleko-
munikačné tajomstvo, informácie o fungovaní služby, ako aj k nim prislúchajúce 
metadáta.237 Vecné náklady, ktoré dožiadanému subjektu preukázateľne vznikli 
v súvislosti s vybavením dožiadania o údaje z automatizovaného vozidla, uhrá-
dza štát a tie sú následne zahrnuté do trov trestného konania.

K tomu viac pozri aj LIM, Y. H. Autonomous Vehicles and the Law – technology, Algorithms 
and Ehics. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2018, s. 94 – 97. Empirická skúsenosť  
z použitia 3D skenera v štandardnom rozlíšení pri ohliadke miesta činu 5 x 5 m (miestnosť) 
s rozložením nábytku: stôl, stolička, skriňa, dvere, okno predstavuje cca 1 000 – 1 500 MB 
objemu nespracovaných dát na 1 sken. Pričom uvedené priemerné miesto činu si vyžaduje  
3 – 4 skeny 3D skenerom na vykonanie celej ohliadky v závislosti od dispozície nábytku  
v miestnosti.

236 KURILOVSKÁ, L. Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb. In ČEN-
TÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I. a kol. Trestný poriadok. Komentár. Bratislava :  
C. H. Beck, 2020. 

237 POLČÁK, R. a kol. Právo informačných technológií. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 578.
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3.3.4 Obhliadka podľa § 154 TP – použitím postupu podľa ustanovení 
Trestného poriadku

Obhliadkou možno použitím rôznych vhodných nástrojov zaisťovať dáta po-
chádzajúce z otvorených, verejne dostupných zdrojov (angl. open source intelli-
gence/OSINT). Nespornou výhodou tohto postupu je, že orgány činné v trestnom 
konaní a súdy môžu takto zaisťovať dáta bez ohľadu na to, že sa tieto dáta na-
chádzajú napríklad na území iného štátu. Obdobné stanovisko zaujala k verejne 
prístupným dátam aj Rada Európy v čl. 32 Dohovoru o počítačovej kriminalite.238 
Otvorené zdroje zahŕňajú širokú škálu údajov pochádzajúcich nielen zo sietí, naj-
mä z Internetu, ale aj z tlače, rozhlasového či televízneho vysielania. Na zaistenie 
údajov automatizovaného vozidla pochádzajúcich z jeho obrazoviek, displejov, 
prehliadačov a pod. nebude potrebné vydávať osobitný príkaz, pretože bude po-
stačovať použitie dôkazného prostriedku v zmysle § 154 TP, ktorý sa týka obh-
liadky v trestnom konaní. Obhliadka sa vykonáva, ak majú byť priamym pozo-
rovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie, najmä ak by mohli 
byť zistené alebo zaistené akékoľvek stopy. Z dikcie predmetného ustanovenia 
je preto zrejmé, že môže ísť aj o stopy digitálne. O obhliadke automatizovaného 
vozidla, resp. jeho časti sa spíše zápisnica, ktorú vyhotovuje orgán vykonávajúci 
tento procesný úkon, teda buď orgán činný v trestnom konaní, alebo súd v štádiu 
súdneho konania. Zápisnica by mala okrem všeobecných náležitostí podľa § 58 
TP obsahovať aj ďalšie informácie, najmä detailný popis procesu zabezpečova-
nia predmetných informácií po technickej stránke, možné printscreeny, fotogra-
fie príslušnej obrazovky alebo displeja.

3.3.5 Vydanie a odňatie veci podľa § 89 až 90 TP
V určitom smere ideálny prípad zaisťovania dát zahŕňa tie procesné situá-

cie, keď orgány činné v trestnom konaní, resp. súd nadobudli vedomosť o tom, 
že predmetné záujmové dáta by sa mohli nachádzať na určitom dátovom nosi-
či, napríklad v automatizovanom vozidle alebo jeho časti, a tieto digitálne dáta 
sú dôležité pre trestné stíhanie na účely dokazovania, a súčasne v zmysle zá-
sady proporcionality nie je možné tieto digitálne dáta zaistiť samostatne pro-
stredníctvom inštitútu uchovania, vydania a odňatia počítačových údajov bez 

238 Článok 32 Dohovoru o počítačovej kriminalite: „Strana môže bez povolenia inou stranou  
a) pristupovať k verejne dostupným (otvorené zdroje) uloženým počítačovým údajom bez ohľadu 
na to, na ktorom území sa tie údaje nachádzajú, alebo b) počítačových systémom z jej územia 
pristupovať alebo prijímať uložené počítačové údaje nachádzajúce sa na území druhej strany, 
ak tá strana získa zákonný a dobrovoľný súhlas osoby, ktorá je zo zákona oprávnená sprístupniť 
údaje strane cez tento počítačový systém.“
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potreby obmedzovať majetkové práva užívateľa automatizovaného vozidla.239 
Digitálne dáta uložené v automatizovanom vozidle možno subsumovať pod § 130  
ods. 2 TZ, podľa ktorého sa za vec považuje aj nehmotná informácia, dáta vý-
počtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči. Aplikácia tohto 
ustanovenia prichádza do úvahy napríklad v situácii, v rámci ktorej automati-
zované vozidlo ako celok, resp. niektorá jeho súčasť (napr. operačná pamäť) je 
úložiskom dát, ktoré sa za splnenia určitých kritérií môžu stať elektronickým 
dôkazom v trestnom konaní. Na vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania 
a zároveň ju má dotknutá osoba pri sebe, sa vzťahuje edičná povinnosť vyjad-
rená v § 89a ods. 1 TP.240 Subjektom edičnej povinnosti je ktokoľvek, kto má 
vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania, pri sebe. Predmetné ustanovenie 
sa teda vzťahuje nielen na osobu podozrivého či obvineného, ale aj na iné osoby, 
a to bez ohľadu na ich právny vzťah k veci (vlastníctvo, nájom, pôžička a pod.). 
Postačuje, ak je vec v danom momente v jeho faktickej moci.241 V tomto ohľade 
je však potrebné uviesť, že edičná povinnosť je limitovaná zásadou nemo tenetur 
se ipsum accusare, ktorá spočíva v práve podozrivej a obvinenej osoby na to, aby 
nebola žiadnym spôsobom nútená k priznaniu, resp. k poskytnutiu dôkazov, ktoré 
by ju mohli usvedčiť či akýmkoľvek spôsobom spojiť s trestným činom. Ďalšia 
výnimka z edičnej povinnosti vyplýva ex lege z § 89a TP, v zmysle ktorého sa 
povinnosť nevzťahuje na vec, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz 
výsluchu, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec 
v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.

3.3.6 Uchovanie, vydanie a odňatie počítačových údajov podľa § 91 TP
Inštitút uchovania, vydania a odňatia počítačových údajov predstavuje ek-

vivalent k vydaniu a odňatiu veci podľa § 89a a § 90 TP. Svoj nenahraditeľný 
význam má najmä v situáciách, keď zaistenie záujmových dát v elektronickej po-
dobe z automatizovaného vozidla nie je možné vykonať prostredníctvom § 89a 
a nasl. TP, pretože nie sú vecou v zmysle Trestného zákona, spĺňajúcou zároveň 
charakteristiku veci dôležitej pre trestné konanie alebo tento spôsob nie je ne-
vyhnutný či inak účelný s prihliadnutím na okolnosti, ktoré umožňujú procesný 

239 Objektívnou okolnosťou môže byť napríklad časové hľadisko. Napokon aj v náleze Ústavného 
súdu SR z 23. januára 2014, sp. zn. II. ÚS 270/2013, ústavný súd konštatoval, že 61 hodín strá-
vených kopírovaním údajov je už neprimerané, a preto je podľa jeho názoru ústavne udržateľný 
postup vydania údajov v zmysle zaistenia technických nosičov, na ktorých sú údaje uchovávané.

240 Ustanovenie § 89a ods. 1 TP: „Kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju 
na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely dokazovania 
zaistiť, je povinný vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, 
že ak nevyhovie výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia.“

241 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016, s. 264.
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postup zaistenia počítačových údajov z automatizovaného vozidla na účely do-
kazovania. Ako sme sa pokúšali už v úvode tejto podkapitoly ozrejmiť, usta-
novenie Trestného poriadku o uchovaní, vydaní a odňatí počítačových údajov 
možno ponímať ako legislatívny kompromis, ktorý za súčasného naplnenia účelu 
sledovaného touto právnou normou, moderuje dopad ustanovenia o vydaní a od-
ňatí veci tak, že umožňuje zaistiť záujmové údaje aj bez toho, aby došlo k fy-
zickému odňatiu automatizovaného vozidla alebo jeho časti. Problematickým 
sa ukazuje práve slovné spojenie v § 91 ods. 1 TP, ktoré obmedzuje charakter 
počítačových údajov výlučne na tie, ktoré boli už uložené v automatizovanom 
vozidle prostredníctvom počítačového systému. Z technického hľadiska pred-
stavuje uloženie počítačových údajov v počítačovom systéme iba jednu z mno-
hých operácií a argumentom ad absurdum by sme mohli dospieť k záveru, že 
týmto príkazom nemožno zaisťovať iné počítačové údaje, ktoré boli napríklad  
v automatizovanom vozidle prenášané, spracované či opätovné získané v dô-
sledku jeho fungovania, používania, ochrany alebo údržby tak, ako to pred-
pokladá čl. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ  
z 12. augus ta 2013 o útokoch na informačné systémy. Teleologickým výkladom 
však možno dospieť k záveru, že zákonodarca mal zrejme na mysli formulovaním 
pojmu „uložené“ rozlišovanie medzi kategóriou minulých počítačových údajov 
a budúcich počítačových údajov, ktoré ešte len budú uložené, resp. spracované či 
prenášané pro futuro. Pričom uvedená interpretácia v spojení s absenciou iných 
zaisťovacích inštitútov umožňuje výklad, že týmto nástrojom je možné získať aj 
v budúcnosti uložené údaje, pokiaľ nie sú predmetom telekomunikačného tajom-
stva. Účelom príkazu na uchovanie a udržanie počítačových údajov uložených 
prostredníctvom počítačového systému automatizovaného vozidla v celistvosti 
podľa § 91 ods. 1 písm. a) TP sa sleduje zabezpečenie požiadavky integrity dát. 
Tento príkaz možno vydať, ak existuje dôvodná obava, že uložené počítačové 
údaje vrátane prevádzkových údajov v automatizovanom vozidle by mohli byť 
znehodnotené, zničené či modifikované. Príkazom podľa § 91 ods. 1 písm. b) 
a c) TP sa zabraňuje prístupu k určitým údajom alebo k určitému obsahu, resp. sa 
prikazuje odstránenie uvedeného obsahu. Uvedený inštitút je z pohľadu autorov 
pre problematiku automatizovaných vozidiel okrajový.242

242 Uvedený inštitút má zásadný význam pre efektívne odstraňovanie škodlivého obsahu na inter-
nete, akým sú prejavy extrémizmu, terorizmu, detská pornografia, hoaxy, dezinformácie. Ide 
o trestnoprávnu rovinu tzv. „blokovania lokalít“ na internete, ktoré sa spravidla realizuje v mi-
motrestnom konaní, ktoré má podobu správneho konania. K tomu porovnaj napríklad § 29b 
zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore alebo § 27b a nasl. ZoKB alebo smernicu Európ-
skeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu  
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.
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3.3.7 Príkazy podľa § 91 ods. 1 TP
Napokon možno nariadiť adresátovi vyhotovenie kópie predmetných údajov 

z automatizovaného vozidla a ich vydanie na účely dokazovania. Vyhotovenie 
kópie údajov je potrebné urobiť napríklad v tých prípadoch, keď sa obsah toh-
to príkazu realizuje v rámci niektorej z prehliadok v trestnom konaní a zariade-
nie je pripojené a zapnuté, pretože jeho vypnutím a zaistením by mohlo dôjsť 
k nenávratnej strate niektorých vysoko volatilných dát. Adresátom uvedeného 
príkazu243 podľa dikcie § 91 ods. 1 TP môžu byť v prípade údajov získavaných 
z automatizovaného vozidla viaceré subjekty, a to v závislosti od toho, či ide o di-
gitálne údaje dôležité pre trestné stíhanie, ktoré automatizované vozidlo získalo:
 – prostredníctvom internetového pripojenia, alebo
 – bez internetového pripojenia, výlučne vlastnými senzormi a softvérom vrá-

tane umelej inteligencie a funkcií dátového prenosu bez pripojenia na inter-
net.244

V prvom prípade, ktorý sa týka údajov získaných automatizovaným vozid-
lom prostredníctvom internetového pripojenia, budú tieto subjekty vychádzať 
zo štandardnej úpravy § 91 TP ako pri ktoromkoľvek inom type počítačových 
údajov:
 – subjekt, v ktorého držbe sa také údaje nachádzajú,245

243 Z dikcie § 91 TP je zjavné, že do okruhu povinných osôb chcel zákonodarca pojať čo najširší 
okruh subjektov, ktoré môžu byť adresátom príkazu podľa § 91 TP, pričom v praxi sa tieto 
subjekty budú spravidla prelínať. Na druhej strane samotná dikcia § 91 TP je viac „analógovým 
znením“ než právnou úpravou zodpovedajúcou digitálnej spoločnosti 21. storočia.

244 Rádiové technológie, technológia Bluetooth, lokálne Wi-Fi zariadenia iných automatizovaných 
vozidiel, dopravných prostriedkov (napr. vlakov) či statických objektov. Autori tejto časti vy-
chádzajú z hypotézy, že automatizované vozidlo musí byť plne funkčné a prevádzky schopné aj 
bez internetového pripojenia vzhľadom na to, že niektoré pozemné komunikácie alebo ich časti 
nie sú pokryté signálom vôbec alebo iba v limitovanom rozsahu. 

245 Tento pojem zahŕňa tie subjekty, ktoré držia dáta získané automatizovaným vozidlom alebo 
z automatizovaného vozidla na svojich úložiskách. Pričom môže ísť o úložisko v samotnom au-
tomatizovanom vozidle alebo mimo automatizovaného vozidla (napr. v cloude). Do tohto okru-
hu subjektov bude spadať jednak samotný výrobca automatizovaného vozidla, jeho importér 
a prevádzkovatelia aplikácií a softvérových riešení, ktoré automatizované vozidlo využíva (napr. 
mapové a lokalizačné údaje a podklady). Ďalej môže ísť o subjekty poskytovateľov služieb in-
formačnej spoločnosti podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. Poskytovateľ 
služieb informačnej spoločnosti v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom 
obchode je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely posky-
tuje služby informačnej spoločnosti prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, spra-
vidla za úhradu a na žiadosť príjemcu služby (prevádzkovatelia sociálnych sietí, elektronickej 
pošty, poskytovatelia plateného online obsahu či služieb).
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 – subjekt, pod ktorého kontrolou sa také údaje nachádzajú,246

 – poskytovateľ služieb.247

V druhom prípade pôjde o subjekt, u ktorého sa momentálne automatizované 
vozidlo nachádza, alebo subjekt, ktorý dokáže predpísaným spôsobom uvede-
né dáta z vozidla extrahovať, najmä autorizovaný servis, sám predajca/importér  
automatizovaných vozidiel alebo iná autorita (pozri ďalší výklad).

Praktický výkon tohto príkazu bude taktiež determinovaný aj počtom znalcov 
zapísaných v zoznamoch Ministerstva spravodlivosti SR pre oblasť elektrotech-
niky a forenznej informatiky, ktorých je enormný nedostatok. Pričom tento prob-
lém sa nedarí v dlhodobom meradle vyriešiť.

3.3.8 Prehliadky v trestnom konaní podľa § 99 a násl. TP
Inštitút prehliadok v trestnom konaní prichádza do úvahy pri automatizova-

ných vozidlách v prípade, ak je potrebné zaistiť celé automatizované vozidlo 
a súčasne toto vozidlo nie je na verejne prístupnom mieste, ale zaparkované 
napríklad v garáži, dome, v sklade atď., alebo je potrebné z automatizovaného 
vozidla získať požadované digitálne údaje, avšak vozidlo samo osebe, hoci sto-
jace na verejne prístupnom mieste, je uzamknuté alebo inak zabezpečené proti 
vniknutiu. Pričom nie je potrebné vydávať vo veci súčasne príkaz podľa § 91 TP 
alebo príkaz podľa § 116 TP, ak by sa z automatizovaného vozidla mali získať 
prevádzkové alebo lokalizačné údaje, pretože procesné inštitúty Trestného po-
riadku zamerané na získavanie dôkazov na účel ich následného vykonania sa vo 
vzťahu ku konkrétnemu dôkazu nekumulujú, ak to nie je vzhľadom na povahu 
veci procesne nevyhnutné. Na zabezpečenie informácií zo zariadenia, ktoré bolo 
vydané alebo odňaté ako vec dôležitá pre trestné konanie podľa § 89 a § 91 TP, 
a to aj pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov alebo pozemku 
v zmysle § 105 ods. 4 TP, alebo ak je zariadenie zaistené ako vecná stopa pri 

246 Ide o subjekty odlišné od subjektov, v ktorých držbe sa záujmové údaje nechádzajú, pretože tieto 
budú spravidla vykonávať určité činnosti, najmä administrátorské, bez potreby držby predmet-
ných údajov. 

247 Tento pojem zahŕňa tie subjekty, ktoré spĺňajú definičné znaky poskytovateľa služby podľa zá-
kona o elektronických komunikáciách. Poskytovateľ služieb v zmysle zákona o elektronických 
komunikáciách je podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete a služby, infraštruktúru, 
v tomto prípade pre automatizované vozidlo to znamená poskytovateľ internetového pripojenia 
(angl. Internet Service Provider, ISP/Internet Access Provider, IAP), akým je telekomunikačný 
operátor. Predmetní poskytovatelia majú prístup k tzv. bodom výmeny internetu (angl. Inter-
net Exchange Point, IXP), ktoré predstavujú uzly s pripojením. Tieto body následne spájajú  
s konkrétnymi uzlami svojich zákazníkov v rámci siete. HUSOVEC, M., MESARČÍK, M.,  
ANDRAŠKO, J. Právo informačných a komunikačných technológií 1. Bratislava : TINCT, 
2020, s. 27. Neutrálnym prístupovým bodom v Slovenskej republike je NIX.sk. Dostupné na:  
<https://nix.sk/sk>.
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obhliadke podľa § 154 TP, nie je potrebné (duplicitné) vydanie príkazu na ziste-
nie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 ods. 2 TP.248

3.3.9 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 TP
Objektom odpočúvania v zmysle § 115 TP je široko koncipovaný pojem „te-

lekomunikačná prevádzka“. Napriek tomu, že Trestný poriadok s týmto pojmom 
pracuje, neobsahuje jeho legálnu definíciu a rovnako tak neobsahuje jeho legálnu 
definíciu ani žiadny iný právny predpis. V tradičnom ponímaní ide výlučne o za-
chytenie komunikácie a obsahu prenášaných správ osôb realizovanej prostred-
níctvom telefónnych sietí, ktoré predpokladajú využívanie pevných liniek, mo-
bilných telefónov, dátových hovorov a komunikačných aplikácií, elektronickej 
pošty, faxov a SMS. Vo vzťahu k automatizovaným vozidlám pôjde o prípady, ak 
bude potrebné zachytiť obsah prenášaných správ prostredníctvom automatizova-
ného vozidla, ktoré by bolo považované za koncové zariadenie. Bez ohľadu na 
ďalšie technické možnosti, ktorými sa dá k záujmovým dátam v automatizova-
nom vozidle dostať, jediný zákonný spôsob zabezpečovania obsahu elektronic-
kej komunikácie prenášanej v reálnom čase, z ktorého vzíde dôkaz použiteľný 
v trestnom konaní, je adresovať príkaz v zmysle § 115 TP priamo poskytovate-
ľovi komunikačnej služby automatizovaného vozidla, ktorý má sídlo v zahraničí 
podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ktorý však neustanovu-
je žiadne súčinnostné ustanovenia podľa vzoru § 117 ZoEK alebo § 91 zákona  
č. 483/2001 Z. z. o bankách. Legislatívnou zmenou by mal taktiež prejsť aj  
§ 115 TP, ktorý v súčasnom znení počíta s výlučným vykonaním príkazu len zo 
strany telekomunikačného operátora.

3.3.10 Oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 TP
Príkaz podľa § 116 TP sa vzťahuje na oznámenie tých údajov, ktoré sú pred-

metom telekomunikačného tajomstva, ako aj údajov, na ktoré sa vzťahuje ochra-
na osobných údajov. V zmysle § 117 ods. 1 ZoEK je telekomunikačné tajomstvo 
povinný zachovávať každý, kto s ním príde do styku v rámci poskytovania sietí 
a služieb, pri používaní služieb, náhodne či inak. Predmet telekomunikačného 
tajomstva v zmysle § 117 ods. 1 ZoEK tvoria: 
 – obsahové údaje, 
 – prevádzkové údaje,249

248 Primerane pozri R 47/2017.
249 V zmysle § 109 ods. 2 ZoEK prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na kon-

krétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely 
prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.
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 – lokalizačné údaje250 a 
 – súvisiace údaje komunikujúcich strán. 

Uvedená definícia prevádzkových a lokalizačných údajov na účely poskyto-
vania elektronickej komunikácie je pre potreby trestného konania v súčasnos-
ti úzka. Prax ukazuje, že veľké množstvo údajov získavaných a spracúvaných 
mimo režimu zákona o elektronických komunikáciách má povahu lokalizačných 
údajov či prevádzkových údajov (napr. informácie platobných kariet, ktoré sú 
predmetom bankového tajomstva, informácie z verifikačných tokenov, GPS 
a mapové lokalizačné údaje). Ukazuje sa, že minimálne v režime trestného kona-
nia je potrebné prehodnotiť úzke nazeranie na prevádzkové a lokalizačné údaje 
a vnímať ich komplexne podľa účelu, k akému smerujú, ktorým je zistenie miesta 
prítomnosti osoby, zariadenia atď., a nie spôsobu, akým vznikli, napríklad pou-
žitím zariadenia. Súčasne platné znenie právnej úpravy príkazu na poskytnutie 
prevádzkových a lokalizačných údajov počíta s vykonaním príkazu a jeho doru-
čovaním výlučne telekomunikačným operátorom. Iné subjekty v súčasnosti po-
dľa právneho stavu de lege lata ani prevádzkové a lokalizačné údaje nezbierajú, 
súčasne platí, že by išlo vždy pravdepodobne len o počítačové údaje poskytované 
v zmysle príkazu na zaisťovanie a uchovávanie počítačových údajov alebo by 
boli výsledkom všeobecnej súčinnosti podľa § 3 TP, avšak z hľadiska svojej po-
vahy zbierajú údaje, ktoré by mali spadať pod súdny prieskum prostredníctvom 
príkazov sudcu pre prípravné konanie.

3.3.11 Porovnanie údajov v informačných systémoch podľa § 118 TP
Ide o právny nástroj, ktorý v súčasnej praxi nemá praktické uplatnenie a jeho 

využitie je otázne. Podľa nášho názoru by uvedený nástroj mal byť využívaný pre 
informačné systémy, ktoré zbierajú identifikačné údaje osôb, najmä DNA údaje 
a biometrické údaje, ktorú chcú využiť orgány činné v trestnom konaní alebo súd 
pri identifikácií osoby. Automatizované vozidlá budú disponovať veľkým množ-
stvom špecifických údajov vrátane biometrických údajov, prípadne iných zvlášt-
nych údajov vygenerovaných umelou inteligenciou a pod. Všetky tieto systémy 
nie sú v súčasnosti využívané orgánmi činnými v trestnom konaní, v budúcnosti 
však budú naberať na intenzite využívania a tomuto by malo byť prispôsobené 

250 V zmysle § 109 ods. 3 ZoEK sú lokalizačné údaje údajmi, ktoré sú spracúvané v sieti alebo pro-
stredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne 
dostupnej služby. Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré 
sa týkajú účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejne dostupnej služby len vtedy, ak 
sa anonymizujú alebo ak s tým účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej 
služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou alebo 
ak tak ustanovuje zákon o elektronických komunikáciách.
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aj vágne znenie § 118 TP vrátane podmienok jeho použitia. Uvedené súvisí naj-
mä s prípadom použitia systému diaľkovej biometrickej identifikácie „v reálnom 
čase“ vo verejne prístupných priestoroch na účely presadzovania práva,251 ktoré 
by malo podliehať výslovnému a osobitnému povoleniu súdneho orgánu alebo 
nezávislého správneho orgánu členského štátu. Toto povolenie by bolo v zásade 
potrebné získať pred použitím systému, s výnimkou riadne odôvodnených nalie-
havých situácií, t. j. situácií, v ktorých je potreba použiť predmetné systémy tak 
naliehavá, že je naozaj objektívne nemožné získať povolenie pred začatím tohto 
použitia.

3.3.12 Cezhraničné získavanie údajov
Pri širšom využívaní automatizovaných vozidiel úrovne 5 je pravdepodobná 

eskalácia a komplexnosť príkazov na záznam, zaistenie a vydanie počítačových 
údajov v automatizovaných vozidlách vrátane právnych pomocí a dožiadaní na 
poskytnutie uvedených údajov do cudziny v prípadoch, kedy prevádzkovateľ 
operačných systémov alebo aplikácie nie je v Slovenskej republike, alebo sa sa-
motné vozidlo nachádza v cudzine.

Základným pilierom justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ je 
čl. 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého má byť justič-
ná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi založená na zásade 
vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí na rozdiel od 
medzinárodnej spolupráce s tretími krajinami, pre ktorú je príznačné používanie 
mechanizmov vzájomnej právnej pomoci.252 Článok 2 ods. 1 Zmluvy o fungo-
vaní Európskej únie poskytuje zákonodarcovi EÚ možnosť prijímať nariadenia 
a smernice. Súčasný právny rámec spolupráce členských štátov EÚ v trestných 
veciach pozostáva najmä z nasledujúcich aktov sekundárneho práva:
 – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o eu-

rópskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach,
 – Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi 

Európskej únie,253

251 Odsek 21 recitálu návrhu nariadenia o umelej inteligencii. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=SK>.

252 V zahraničnej literatúre sa možno v tejto súvislosti stretnúť s pojmom „MLA“ (mutual legal 
assistance), od ktorého je odvodený aj termín „MLA treaty“, ktorým sa označuje medzinárodná 
zmluva uzavretá medzi dvomi alebo viacerými štátmi na účely cezhraničnej spolupráce v trest-
ných veciach.

253 Akt Rady z 29. mája 2000 potvrdzujúci v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii 
Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie  
(Ú. v. EÚ C 197, 12. 7. 2000, s. 1).
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 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1727 zo 14. novem-
bra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných ve-
ciach (Eurojust),

 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva  
(Europol).
Treba však mať na zreteli, že medzinárodná spolupráca členských štátov EÚ 

v trestnej oblasti sa vykonáva nielen na základe prameňov sekundárneho práva EÚ,  
ale aj na podklade rámcových rozhodnutí, napríklad rámcového rozhodnutie 
Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch, kto-
rým je priznaný de facto rovnocenný status ako aktom sekundárneho práva EÚ 
prijatým pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, keď mala policajná 
a justičná spolupráca v trestných veciach osobitné postavenie. Vo vzťahu k ob-
starávaniu dôkazov na účely trestného konania je dôležitá najmä smernica Európ-
skeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrova-
com príkaze v trestných veciach, ktorá proces súvisiaci s obstarávaním dôkazov 
čiastočne zjednodušila, a to najmä s prihliadnutím na to, že umožňuje priamy 
styk justičných orgánov členských štátov. Z hľadiska rozsahu tzv. vyšetrovacích 
opatrení sa týka všetkých procesných úkonov, ktorých cieľom je zabezpečiť 
dôkaz na účely trestného konania. Prostredníctvom európskeho vyšetrovacieho 
príkazu možno realizovať nielen úkony vedúce k zaisteniu dát z automatizované-
ho vozidla ako potenciálnych elektronických dôkazov, ale aj žiadať orgán iného 
členského štátu napríklad o vykonanie výsluchu, či už podozrivého, obvineného, 
poškodeného, svedka, alebo znalca prostredníctvom videokonferencie, odpočú-
vanie telekomunikačnej prevádzky, a to vrátane zachytávania obsahu elektronic-
kej komunikácie, oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke či požiadať 
o informácie nachádzajúce sa v databázach justičných orgánov členských štá-
tov. V uplynulých rokoch na pôde EÚ preto osobitne vystála otázka súvisiaca so 
zjednodušením procesu obstarávania elektronických dôkazov v trestnom konaní, 
pretože existujúce mechanizmy nie sú dostatočne efektívne. Európska komisia 
preto pripravila dva návrhy, a to:
 – návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmo-

nizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania 
dôkazov v trestnom konaní,254

254 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmonizované pra-
vidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní, 
COM/2018/226 final. Dostupné na: <EUR-Lex - 52018PC0226 - SK - EUR-Lex (europa.eu)>.
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 – návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na 
predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach.255

Dominantným prvkom navrhovaného nariadenia je prijatie dvoch nových ná-
strojov, a to európskeho príkazu na predloženie dôkazov a európskeho príkazu 
na uchovanie dôkazov, ktoré majú byť procesným doplnkom k európskemu vy-
šetrovaciemu príkazu v trestných veciach. V zmysle navrhovanej úpravy by mal 
európsky príkaz na predloženie dôkazov umožňovať vydávajúcemu justičnému 
orgánu členského štátu získať dáta ako potenciálny elektronický dôkaz v trest-
nom konaní, teda emaily, obsah komunikácie realizovanej prostredníctvom apli-
kácií, ako aj iné dôležité údaje napomáhajúce identifikácii páchateľa, a to priamo 
od poskytovateľa služieb alebo od jeho právneho zástupcu v inom členskom štáte 
EÚ, ktorý bude povinný záujmové dáta vydať do desiatich dní alebo v núdzo-
vých prípadoch do šiestich hodín. Navrhované nariadenie o európskom príkaze 
na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach v čl. 2 
ods. 3 vymedzuje aj definičné kritériá poskytovateľa služieb, ktorým je akákoľ-
vek právnická alebo fyzická osoba poskytujúca: 
 – elektronické komunikačné služby, 
 – služby informačnej spoločnosti, pri ktorých je ukladanie údajov kľúčovým 

prvkom služby poskytovanej používateľovi, a to vrátane sociálnych sietí, on-
line trhov, hostingových služieb, 

 – ako aj služby týkajúce sa názvov internetových domén a čísel IP adries, teda 
najmä poskytovatelia IP adries a registrátori domén.
Prijatím európskeho príkazu na uchovanie údajov sa sleduje účel, ktorý spo-

číva v tom, aby bolo vykonávajúcemu justičnému orgánu členského štátu umož-
nené žiadať o uchovanie dát, ako potenciálnych elektronických dôkazov v trest-
nom konaní, priamo poskytovateľa služieb automatizovaného vozidla alebo jeho 
právneho zástupcu, a to na účely ich možného následného predloženia na základe 
európskeho príkazu na predloženie dôkazov, európskeho vyšetrovacieho príka-
zu alebo cestou právnej pomoci. Z povahy veci by mal mať európsky príkaz 
na uchovanie dôkazov predbežný charakter vo vzťahu k európskemu príkazu 
na predloženie údajov. Okruh údajov v automatizovanom vozidle, na ktoré sa 
majú príkazy vzťahovať, možno klasifikovať do štyroch skupín dát, a to (i) údaje 
o používateľovi služby (angl. subscriber data) týkajúce sa totožnosti užívateľa, 
ktoré nezahŕňajú prevádzkové údaje či údaje týkajúce sa konkrétneho obsahu, 
(ii) prístupové údaje (angl. access data) týkajúce sa dátumu a času použitia alebo 

255 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchova-
nie elektronických dôkazov v trestných veciach, COM/2018/225 final. Dostupné na: <EUR-Lex 
- 52018PC0225 - SK - EUR-Lex (europa.eu)>.
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prihlásenia, ako aj odhlásenia sa zo služby spolu s IP adresou, teda v podstate 
prevádzkové údaje, (iii) transakčné údaje (angl. transactional data) týkajúce sa 
zdroja a miesta určenia správy, údaje o umiestnení zariadenia, dátume, čase, trva-
ní, veľkosti, trase, formáte, použitom protokole, pokiaľ tieto údaje nepredstavujú 
prístupové údaje, ako aj (iv) uložené obsahové údaje (angl. stored content data) 
vo forme textu, hlasu, videa, obrázkov alebo zvuku. Z návrhu preto vyplýva, že 
sa obmedzuje iba na uložené obsahové údaje, teda príkazom nebude možné za-
chytávať obsahové údaje prenášané v reálnom čase. 

V závislosti od charakteru údajov automatizovaného vozidla, ktoré majú byť 
predložené, resp. uchované, by potom mechanizmus obstarania elektronického 
dôkazu vo svetle navrhovaných pravidiel mal vyzerať tak, že orgán činný v trest-
nom konaní v členskom štáte A vyhotoví žiadosť o predloženie, resp. uchovanie 
elektronického dôkazu, ktorá v nasledujúcom kroku má byť osvedčená súdom 
tohto štátu, ak sa týka transakčných údajov alebo uložených obsahových údajov, 
pretože tieto z povahy veci predstavujú najväčší zásah do práv jednotlivca. Ak 
sa žiadosť týka údajov o používateľovi služby automatizovaného vozidla a prí-
stupových údajov, mala by postačovať žiadosť vyhotovená prokurátorom, teda 
nebude potrebné osvedčenie súdu. Keďže príkazy sa majú vykonávať vydaním 
osvedčenia, ďalej bude distribuované toto osvedčenie o európskom príkaze na 
predloženie, resp. uchovanie dôkazov priamo poskytovateľovi služieb alebo 
v zmysle navrhovanej smernice jeho právnemu zástupcovi, ktorý ponúka služby 
v rámci členského štátu B a zároveň tam nie je usadený, pričom tento dožiadaný 
subjekt zašle predmetné dôkazy rovno dožadujúcemu orgánu činnému v trest-
nom konaní, a to bez ohľadu na to, o aký typ údajov ide.

Návrhy Európskej komisie bezpochyby sledujú uľahčenie celého procesu 
získavania elektronických dôkazov vrátane automatizovaných vozidiel, avšak 
napriek tomu trpia predkladané návrhy určitými nedostatkami. V prvom rade 
je to otázka – riešená opakovane – kto je v prípade automatizovaných vozidiel 
adresátom uvedených príkazov.

3.3.13 Súčinnostná právna úprava v mimotrestných predpisoch
Uvedená analýza trestnoprávnej úpravy automatizovaných vozidiel ukáza-

la taktiež potrebu mimotrestnej úpravy sprístupňovania počítačových údajov  
z automatizovaných vozidiel. Právna úprava by mala zodpovedať určitej analógií 
súčinnosti upravenej v zákone o elektronických komunikáciách alebo v záko-
ne č. 483/2001 Z. z. o bankách. Ako vhodný nástroj sa javí úprava súčinnosti 
poskytovania určitých najčastejšie využívaných údajov z automatizovaného vo-
zidla v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, kto-
rý by mohol ustanoviť nový obsah a náplň činností staníc technických kontrol, 
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prípadne pre predajcov alebo importérov automatizovaných vozidiel na účely 
extrahovania určitého rozsahu počítačových údajov z automatizovaných vozi-
diel najmä pre oblasť priestupkov, dopravných nehôd, situačnej kriminality ne-
utajovaným spôsobom, ako je napríklad sprístupňovanie kamerových záznamov 
z verejne dostupných miest, ktoré sú vybavené kamerovým systémom. Mohlo by 
ísť napríklad o GPS lokalizačné údaje, prevádzkové údaje, obrazové záznamy 
z vonkajších/vnútorných senzorov (napr. či sa osoba venovala vedeniu moto-
rového vozidla, nejaví známky vylúčenia spôsobilosti viesť motorové vozidlo). 
Súčasne by bolo žiadúce, aby táto právna úprava upravovala aj ukladanie údajov 
a poskytovanie súčinnosti výrobcom, importérom, predajcom, prevádzkovate-
ľom operačného systému, resp. operačných systémov vozidla alebo držiteľom 
vozidla. Súčasne by táto právna úprava bola využiteľná aj pre postup pred zača-
tím trestného stíhania v operatívnom preverovaní a operatívnom rozpracovaní.

3.4 Čiastkové závery
Uvedená analýza trestnoprocesných nástrojov ukázala veľký priestor na zlep-

šenie a zmenu vnímania poskytovania digitálnych údajov pre trestné konanie. 
Automatizované vozidlá sú vhodným príkladom posunu vo vnímaní digitál-
nych údajov najmä v otázke ich komplexity a inklúzie ich právnych vlastnos-
tí. Slovenská trestnoprocesná úprava by mala upustiť od striktného rozlišova-
nia týchto údajov z hľadiska subjektu, u ktorého vznikajú, a zamerať sa viac 
na ich charakter a ďalšie využitie, čo by sa malo odraziť aj v zmenách zákona  
č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informač-
no-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním).

Je potrebné zdôrazniť, že trestnoprocesná úprava bude v praxi nevykonateľ-
ná, ak jej nebude zodpovedať mimotrestná súčinnostná úprava v osobitných od-
vetvových zákonoch.
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