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Predhovor 
 

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v spoluprácii s Univerzitou Komenského v Bratislave 
realizoval v rokoch 2016-2018 projekt VEGA „Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho 
prostredia“ [2/0109/16] pod vedením Ing. Borisa Hošoffa, PhD. Vrcholným výstupom tohto projektu bola spoločná 
monografia  Boris Hošoff a kolektív: Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia, 
Bratislava : Ekonomický ústav , 2018. Výstupy uvedené v tejto monografii boli prezentované na medzinárodnej 
konferencii s názvom “Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti“ spoločne 
organizovanej oboma riešiteľskýmiu pracoviskami dňa 7. decembra 2018. Táto konferencia sa však neobemdzila 
len na prezentáciu príspevkov uvedených v monografii,  ale boli pozvaní ďalší prezentujúci, čím doterajší výskum 
riešiteľského kolektívu generoval ďalšie skúmanie v právnej a ekonomickej oblasti.  

Predkladaný zborník prináša práve tie príspevky prezentované na konferencii “Digitalizácia, zmeny 
vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti“, ktoré neboli obsahovov zahrnuté do monografie Inštitucionálna 
pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia. Príspevky sa zameriavajú na rôzne aspekty 
a problematiky digitálneho prostredia, ako ochrana osobných údajov, správne právo, ochrana hospodárskej 
súťaže, autorské právo, či občiansko-právna zodpovednsoť. 

, 
 
 
 
 Ondrej Blažo 

 zostavovateľ zborníka 
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PROBLEMATIKA GDPR V KONTEXTE NARIADENIA EIDAS 
 

PROBLEMS OF THE GDPR IN THE CONTEXT OF THE EIDAS 
REGULATION 

 
Jozef Andraško, Matúš Mesarčík 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
 

Abstract: The article is focused on electronic identity and its management in the context of mutual recognition 
of means of electronic identification taking into account transnational aspect. Authors emphasize several issues 
of the process related to the General Data Protection Regulation. 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje vybraným problémom elektronickej identity a jej manažmentu v kontexte 
vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie s ohľadom na cezhraničný aspekt. Autori v texte 
poukazujú na niektoré trecie plochy vyššie uvedeného procesu s všeobecným nariadením o ochrane osobných 
údajov (GDPR). 
 
Key words: eIDAS, GDPR, mutual recognition of electronic identification, electronic identity. 
 
Kľúčové slová: eIDAS, GDPR, vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie, elektronická 
identita. 

 
 
 

1 ÚVOD 
Predkladaný príspevok sa v prvom rade venuje teórii manažmentu elektronickej identity. V rámci tejto 

časti sa autori zaoberajú jednotlivými modelmi manažmentu elektronickej identity, ako aj subjektmi, ktoré v týchto 
modeloch vystupujú. V ďalšej časti autori ozrejmujú problematiku vzájomného uznávania prostriedkov 
elektronickej identifikácie v zmysle nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, ako 
aj jeho aplikáciu v podmienkach Slovenskej republiky. Autori sa taktiež venujú problematike cezhraničnej 
autentifikácie. Posledná časť predkladaného príspevku sa zameriava na vybrané problémy elektronickej 
identifikácie v kontexte vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie a oblasť ochrany osobných 
údajov. Predmetná oblasť prešla v ostatnom období turbulentnou spoločenskou diskusiou v dôsledku kreovania 
novej právnej úpravy. Vyššie uvedené je predovšetkým dôležité z hľadiska nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej 
len „GDPR“) účinného od 25. mája 2018. Z metodologického hľadiska sme považovali za nevyhnutné v prvom 
rade posúdiť rozsah aplikácie GDPR pri jednotlivých krokoch vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej 
identifikácie, resp. procesu cezhraničnej autentifikácie. V druhom rade je absolútne nevyhnutné analyzovať 
konkrétne postavenie aktérov spracovateľských operácií z hľadiska personálnej pôsobnosti GDPR. Záverom 
poslednej časti je stručný náčrt ďalších aplikačných problémov, ktoré budú tvoriť základ pre budúci výskum. 
 
2 MANAŽMENT ELEKTRONICKEJ IDENTITY 

Vo fyzickom svete, kde sa jednotlivci pri interakcii s orgánmi verejnej správy identifikujú a autentifikujú 
papierovými dokladmi totožnosti ako občiansky preukaz, cestovný pas a pod., je zodpovednosť za správnosť 
informácií uvedených v týchto dokladoch na strane, ktorá tieto doklady vydáva. Takouto stranou je zvyčajne štát, 
ktorý zabezpečuje dôveru medzi stranami, ktoré spolu komunikujú. V tejto súvislosti má svoje miesto 
problematika manažmentu identity.  

Leenes a kol. definovali manažment identity ako: „systémy a postupy, prostredníctvom ktorých sa 
spravuje a kontroluje, kto má prístup k zdrojom a taktiež, aké oprávnenia majú jednotliví používatelia pri 
využívaní týchto zdrojov v súlade s politikou danej organizácie.“1   

                                                
* Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej 
identifikácie na elektronické služby verejnej správy. 
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Podľa Clarka predstavuje manažment identity: „všeobecný pojem pre architektúru, infraštruktúru 
a postupy, ktoré sa týkajú autentifikácie a vyhlásenia o identite.“2 

Manažment identity možno taktiež chápať ako správu čiastkových identít (napr. určenie a správa 
atribútov identity). Organizačná a technická infraštruktúra, ktorá slúži na určenie a správu atribútov identity sa 
v odbornej literatúre nazýva systém manažmentu identity.3 Organizačná stránka sa týka procesu registrácie 
a vydávania preukazov identity, zatiaľ čo technická stránka sa týka samotného autentifikačného mechanizmu. 
V kontexte poskytovania verejných služieb vo fyzickom svete, možno manažment identity spájať najmä 
s problematikou identifikácie a autentifikáciu osôb pre prístup k jednotlivým službám. Orgány verejnej správy, 
konkrétne ich zamestnanci, na základe preukazov totožnosti identifikujú a autentifikujú jednotlivca, s tým, že 
v rámci autorizácie mu umožnia využiť konkrétne služby. Vo všeobecnosti možno povedať, že štát predstavuje 
dôveryhodnú stranu, ktorá zodpovedá za správu identít a identifikačných a autentifikačných dokumentov.4 

Obdobné situácie, kedy je potrebné zabezpečiť dôveryhodnú a bezpečnú komunikáciu medzi subjektmi, 
vznikajú aj v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy vo virtuálnom priestore. Príchodom 
Internetu a poskytovaním verejných služieb na diaľku, sa vytvorili nové spôsoby elektronickej identifikácie 
a autentifikácie (čipové karty, biometria a pod.). Tieto tendencie spôsobili, že štáty začali prispôsobovať 
existujúce schémy manažmentu identity novým podmienkam alebo si vytvorili nové modely. Každopádne, 
v súvislosti so správou elektronickej identity a údajov o nej, možno hovoriť o manažmente elektronickej 
identity.5 

Lips definuje manažment elektronickej identity ako: „súbor pravidiel, postupov a technických zložiek, 
ktoré vykonávajú politiku organizácie týkajúcu sa zavádzania, používania a výmeny informácií o elektronickej 
identite pre účely prístupu k službám alebo zdrojom.“6 

Vo všeobecnosti možno povedať, že z pohľadu rôznych organizácií zabezpečuje manažment 
elektronickej identity kontrolu a správu nad prístupom používateľov k informáciám a službám. Tento prístup je 
zabezpečený prostredníctvom rôznych autentifikačných metód (heslo, digitálne certifikáty, tokeny a i.) 
a autorizačných práv. Z pohľadu užívateľa, môže manažment elektronickej identity poskytovať jednak prístup, 
ale aj možnosť spravovať vlastné elektronické identity prostredníctvom osobných údajov a zmeny atribútov.  
 Zavádzanie manažmentu elektronickej identity by malo okrem vytvárania nových možností pre verejnú 
správu ako zbierať a spracúvať informácie o elektronickej identite osôb, priniesť aj iné výhody. Medzi tieto výhody 
by sme mohli zaradiť zlepšenie efektivity poskytovania elektronických služieb verejnej správy, zvýšenie 
informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia, zlepšenie podmienok  pre občanov pri prístupe k verejným 
službám, ako aj zvýšenie miery poskytovania elektronických služieb verejnej správy zlepšením dôvery v online 
interakcie s občanmi.7 
 Popri vyššie uvedených pozitívach, ktoré prináša manažment elektronickej identity, nemožno zabúdať 
aj na možné riziká, ktoré so sebou prináša, napr. ochrana súkromia, bezpečnosť, ale aj samotná dôvera občanov 
vo verejnú správu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že práve dôvera je základným kameňom elektronickej 
verejnej správy a poskytovania elektronických služieb verejnej správy.8  

                                                
1 LEENES, R. E., SCHALLABÖCK, J, HANSEN, M.: PRIME white paper v3, EU: The PRIME consortium, 2008, 
s. 1. 
2 CLARKE, R.: A Sufficiently Rich Model of (Id)entity, Authentication and Authorisation. 2010. Dostupné na: 
http://www.rogerclarke.com/ID/IdModel-1002.html#MAc. 
3 Modinis Study on Identity Management in eGovernment Common Terminological Framework for Interoperable 
Electronic Identity Management Consultation paper v2.01. 2005, s. 11. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/eid_terminology_paper.pdf. 
4 Manažment identity nie je len problematikou, ktorá sa týka len verejnej správy. Napr. aj v súkromnom sektore 
môže zamestnávateľ spravovať identity pracovníkov a určovať, ktorí zamestnanci majú prístup k zdrojom (napr. 
prístup do budov a pod.).  
5 V odbornej literatúre sa možno stretnúť s pojmom manažment digitálnej identity alebo digitálny manažment 
identity. 
6 LIPS, M.: Rethinking citizens – government relationships in the age of digital identity: Insights from research. In 
Information Polity. 2010, roč. 15, č. 4, s. 276. 
7 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009. 
Dostupné na: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-role-of-digital-identity-management-in-
the-internet-economy_222134375767. 
8 V posledných rokoch možno sledovať, že štáty vytvárajú robustné modely manažmentu elektronickej identity, 
ktoré sú založené na elektronickom preukaze identity, ktorý je vydávaný štátom. Tento preukaz identity nachádza 
využitie nielen pri identifikácii a autentifikácii osoby k službám, ktoré poskytuje verejná správa, ale aj v 
súkromnom sektore. Spomínanými štátmi sú, napr. Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a i. Bližšie pozri OECD: The 
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2.1 Modely manažmentu elektronickej identity 

V oblasti manažmentu elektronickej identity vzniklo niekoľko druhov modelov. Vo všeobecnosti možno 
hovoriť o 4 druhoch, konkrétne silo model, centralizovaný model, federálny model a model zameraný na 
používateľa.9  
V rámci silo modelu, taktiež známeho pod označením izolovaný model, používateľ musí pri identifikácii a 
autentifikácii k službám používať rôzne identifikátory a preukazy identity (napr. heslo). Atribúty, ktoré sú spojené 
s konkrétnym identifikátorom, sú spravované izolovane každým poskytovateľom služieb. Nevýhodou tohto 
modelu je, že používateľ si bude musieť pamätať veľa prihlasovacích údajov a hesiel. Úroveň bezpečnosti je 
narušená, nakoľko používateľ si zvolí pre prístup k službám tie isté prihlasovacie údaje a heslá alebo si ich zapíše 
na hmotný nosič (napr. papier).10 

Centralizovaný model zavádza poskytovateľa elektronickej identity a centralizovaný manažment 
elektronickej identity, čo znamená, že používateľ sa môže autentifikovať u rôznych poskytovateľov služieb s tou 
istou elektronickou identitou, s tým istým preukazom identity. Tento model využíva systém jedného prihlásenia 
(Single Sign On), kedy sa používateľ môže prihlásiť k viacerým poskytovateľom služieb, ktorí sa spoliehajú na 
údaje o elektronickej identite od toho istého poskytovateľa služieb.11 

Federálny model je založený na tom, že poskytovateľ identity a skupina poskytovateľov služieb 
vytvárajú tzv. federáciu identít a sú viazaní vzťahmi dôvery založenými na dohodách a spoločných 
technologických platformách.12 Takáto federácia sa nazýva „kruh dôvery“. Používateľ sa autentifikuje u 
(centrálneho) poskytovateľa identity (ten môže byť zároveň aj poskytovateľom služby), ktorý obratom zašle údaje 
o elektronickej identite poskytovateľovi služieb. Uplatňuje sa tu systém jedného prihlásenia. Poskytovatelia 
služieb sa v rámci federácie spoliehajú na údaje o elektronickej identite, ktorým disponuje poskytovateľ identity 
a nemusia vytvárať a udržiavať prihlasovacie účty.13  

Model založený na používateľovi predstavuje jediný model manažmentu elektronickej identity, ktorý 
umožňuje používateľovi mať kontrolu nad atribútmi týkajúcimi sa jeho osoby. Používatelia si môžu vybrať 
z viacerých poskytovateľov identity nezávisle od toho, ktorú službu chcú využívať. Poskytovatelia identity 
vystupujú ako dôveryhodné tretie strany, ktoré autentifikujú používateľa a poskytovateľ služby musí akceptovať 
potvrdenie vyhlásenej identity používateľa poskytovateľom identity. Poskytovateľ služby je označovaný ako 
spoliehajúca sa strana. Používateľ sa môže rozhodnúť, ktoré informácie v rámci transakcie s poskytovateľom 
služieb odhalí. Avšak poskytovateľ služby môže od používateľa vyžadovať konkrétne informácie, aby sa 
transakcia uskutočnila.14   
 
2.2 Subjekty v modeloch manažmentu elektronickej identity 
V súvislosti so subjektmi, ktoré vystupujú v jednotlivých modeloch manažmentu elektronickej identity, možno vo 
všeobecnosti hovoriť o troch základných subjektoch: 
a) užívateľ - fyzická osoba, ktorá má elektronickú identitu a požaduje vykonať transakciu (napr. využiť 
elektronickú službu verejnej správy). 
b) poskytovateľ identity - entita, ktorá zohráva hlavnú úlohu v manažmente elektronickej identity a v realizácii 
autentifikačných mechanizmov. Pred tým ako poskytovateľ identity vydá preukaz elektronickej identity musí 
registrovať nového užívateľa. V rámci registrácie, v závislosti od toho, v akej oblasti sa uskutočňuje, poskytovateľ 
identity môže zaslať preukaz elektronickej identity online alebo poštou. V prípade prísnejšej registrácie  
poskytovateľ identity overuje identitu nového užívateľa na základe jeho fyzickej prítomnosti a preukázaním 
(fyzického) preukazu identity. Výsledkom registrácie je vydanie elektronického preukazu identity, ktorý sa 
následne použije na autentifikáciu. 

                                                
role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009. 
9 LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 33.  
9 Tamtiež. 
10 Tamtiež, s. 34.  
11 Tamtiež, s. 33.  
12 Napr. OpenID dostupné na: http://openid.net/, Shibboleth dostupné na: http://shibboleth.net/,  WS-Federation 
dostupné na: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb498017.aspx,  OpenAM dostupné na: 
https://forgerock.org/openam/ a pod.  
13 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009, s. 
161. LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 35.  
14 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009, s. 
161. 
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c) poskytovateľ služby - entita, ktorá poskytuje službu užívateľovi, najmä prostredníctvom Internetu. Aby 
užívateľ mohol využívať konkrétnu službu, ktorú poskytuje konkrétny poskytovateľ, musí sa úspešne 
autentifikovať. Poskytovateľ služby ale zväčša nepozná elektronickú identitu daného užívateľa, a preto sa 
v prípade vyhlásenia identity užívateľa spolieha na poskytovateľa identity, ktorý deklarovanú identitu potvrdí, 
resp. nepotvrdí.15  
 
3 VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE PROSTRIEDKOV ELEKTRONICKEJ IDENTIFIKÁCIE 
Problematika vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie16 je na úrovní práva Európskej 
únie (ďalej len „EÚ“)17 predmetom nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej 
len „Nariadenia eIDAS“).  
Cieľom predmetnej úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie jedného členského štátu 
EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri prístupe k online službám, ktoré sú poskytované subjektmi 
verejného sektora iného členského štátu EÚ.  

Ustanovenia týkajúce sa zásady vzájomného uznávania sa dotkli nielen fyzických osôb, fyzických osôb 
podnikateľov a právnických osôb, ktorí primárne využívajú online služby, ale najmä subjektov verejného sektora, 
ktoré tieto služby poskytujú. Je potrebné podotknúť, že  od 1. júla 2016 sa aplikuje Nariadenie eIDAS len v 
rozsahu upravujúcom služby dôvery. Povinnosť vzájomne uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vznikla 
členským štátom EÚ 29. septembra 2018. 
Vo väčšine členských štátov EÚ boli zavedené rôzne schémy elektronickej identifikácie, ktoré sa v mnohých 
aspektoch líšili. Doteraz neexistoval spoločný právny rámec, ktorý by vyžadoval, aby každý členský štát EÚ pri 
prístupe k online službám uznával a prijímal prostriedky elektronickej identifikácie vydávané v inom členskom 
štáte EÚ. Možno povedať, že cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie 
jedného členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri využívaní online služieb, ktoré sú 
poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ.  
Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je zrejmý najmä v situácii, kedy 
by občan Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) chcel využiť online služby, poskytované subjektmi verejného 
sektora iného členského štátu EÚ. V takejto situácii by si občan SR nemusel vybavovať elektronický prostriedok 
identifikácie danej krajiny, ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok elektronickej 
identifikácie. 

Pre vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie musia byť v zmysle Nariadenia eIDAS 
splnené nasledujúce tri podmienky. 

Prvou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie iným členským 
štátom EÚ je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie vydávaný v rámci schémy elektronickej 
identifikácie18, ktorá je uvedená v zozname, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa čl. 9 Nariadenie eIDAS. 
Inými slovami možno povedať, že musí ísť o oznámenú schému elektronickej identifikácie podľa Nariadenia 
eIDAS. 

 
 
Tabuľka č. 1 – Časový rámec procesu oznámenia schémy elektronickej identifikácie 

                                                
15 LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 33.  
16 Prostriedkom elektronickej identifikácie je v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia eIDAS: „hmotná jednotka a/alebo 
nehmotná jednotka obsahujúca osobné identifikačné údaje, ktorá sa používa na autentifikáciu pre online služby.“ 
Inými slovami, prostriedky elektronickej identifikácie (napr. elektronické údaje z osobných a cestovných dokladov, 
digitálne certifikáty, zoznamy zrušených certifikátov a pod.), ktoré budú musieť členské štáty EÚ povinne uznávať, 
slúžia na elektronickú autentifikáciu, čiže overenie deklarovanej identity osoby, ktorá chce využiť online službu 
v inom členskom štáte EÚ. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že cieľom Nariadenia eIDAS nie je uznávanie 
elektronického občianskeho preukazu, ale uznanie elektronickej identity, ktorá je obsiahnutá v ňom. 
17 V právnom poriadku Slovenskej republiky sú úrovne záruky upravené vo výnose Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
18 V zmysle čl. 3 ods. 4 Nariadenia eIDAS sa za schému elektronickej identifikácie považuje: „systém na 
elektronickú identifikáciu, v rámci ktorého sa fyzickým osobám alebo právnickým osobám alebo fyzickým osobám 
zastupujúcim právnické osoby vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie.“ Schéma elektronickej 
identifikácie úzko súvisí s prostriedkom elektronickej identifikácie, avšak tento pojem je potrebné vnímať v širšom 
kontexte. Schéma elektronickej identifikácie poskytuje dve služby, ktorými sú: 
1) vydávanie prostriedkov elektronickej identifikácie, 
2) zabezpečenie procesu autentifikácie. 
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Časový rámec procesu oznámenia schémy elektronickej identifikácie 

Poskytnutie opisu schémy 
elektronickej identifikácie 
ostatným členským 
štátom EÚ  
Čl. 7, písm. g) Nariadenia 
eIDAS 

min. 6 mesiacov pred oznámením 
  

Partnerské hodnotenie môže trvať max. 3 mesiace 

Oznámenie národného 
systému elektronickej 
identifikácie Európskej 
komisii 
Čl. 9 Nariadenia eIDAS 

do 2 mesiacov od oznámenia sa zverejní v Úradnom vestníku EÚ 

Zverejnenie systému 
elektronickej identifikácie 
v Úradnom vestníku EÚ 
Čl. 9 ods. 3 Nariadenia 
eIDAS 

vzájomné uznávanie sa začne do 12 mesiacov od zverejnenia 
  

Povinnosť vzájomne uznávať systémy elektronickej identifikácie 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Druhou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie iným členským 
štátom EÚ je zaistenie úrovne záruky prostriedku elektronickej identifikácie vyššej alebo rovnakej ako tá, ktorú 
vyžaduje príslušný subjekt verejného sektora pre prístup k online službe za predpokladu, že úroveň záruky 
daných prostriedkov elektronickej identifikácie zodpovedá úrovni záruky pokročilá alebo vysoká. 

Treťou podmienkou vzájomného uznávania prostriedku elektronickej identifikácie je, aby príslušný 
subjekt verejného sektora používal vo vzťahu k prístupu k danej online službe úroveň záruky pokročilá alebo 
vysoká.19 V prípade, ak prostriedok elektronickej identifikácie má nižšiu úroveň záruky, členský štát ho môže, 
ale nemusí uznať pre potreby identifikácie pre online služby, ktoré poskytuje.20 

Nariadenie eIDAS rozlišuje tri úrovne záruky, konkrétne nízka, pokročilá a vysoká. Pri definovaní týchto 
úrovní záruky Nariadenie eIDAS vychádzalo z výsledkov rozsiahleho pilotného projektu financovaného 
prostriedkami EÚ a normalizačných a medzinárodných činností, ktoré obsahujú rôzne technické vymedzenia a 
opisy úrovní záruky. Konkrétne ide o projekt STORK 1.021 a medzinárodnú normu Štandard o úrovniach 
záruky22, kde Nariadenie eIDAS odkazuje na úrovne 2, 3 a 4 stanovené v projekte STORK 1.0 a Štandarde 
o úrovniach záruky. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad úrovní záruky. 
 
Tabuľka č. 2 – Porovnanie úrovní záruky Nariadenia eIDAS, STORK 1.0 a Štandardu o úrovniach záruky 

Úrovne záruky podľa 
Nariadenia eIDAS 

Úrovne záruky podľa 
STORK 1.0  

Úrovne záruky podľa Štandardu 
o úrovniach záruky 

Nízka QAA úroveň 2 Úroveň záruky 2 - stredná 
Pokročilá QAA úroveň 3 Úroveň záruky 3 - vysoká 
Vysoká QAA úroveň 4 Úroveň záruky 4 – veľmi vysoká 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Úrovne záruky upravené v Nariadení eIDAS boli vypracované na základe prístupu, ktorý je založený na 
výsledkoch (outcome based approach), čo znamená, že každý členský štát EÚ môže splniť požadovanú úroveň 
záruky rôznymi špecifickými spôsobmi, ktoré sú upravené na národnej úrovni. Inými slovami, Nariadenie eIDAS 

                                                
19 Tamtiež, čl. 6 písm. b) c).  
20 Tamtiež, bod 13 preambuly.. 
21Projekt STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) bol realizovaný v rokoch 2008-2011 a zaoberal 
problematikou identifikácie a autentifikácie v kontexte cezhraničného využívania verejných služieb. 
22  ISO/IEC 29115:2013 Entity authentication assurance framework. 
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nezrušuje národné riešenia pre stanovenie úrovní záruky, ale oznámeným prostriedkom elektronickej 
identifikácie bude musieť byť pridelená konkrétna úroveň záruky v zmysle Nariadenia eIDAS.  

Jednotlivé úrovne záruky predstavujú v zmysle Nariadenia eIDAS hierarchický systém. Tieto úrovne sú 
charakterizované pomocou  súvisiacich technických špecifikácií, noriem a postupov, vrátane technických kontrol, 
ktorých účelom je znížiť riziko zneužitia alebo zmeny totožnosti. Podrobnosti o minimálnych technických 
špecifikáciách, normách a postupoch, pomocou ktorých sa stanovujú úrovne záruky sú upravené vo 
vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015 (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“).23 

 
 
3.1 Ako funguje cezhraničná autentifikácia? 

Nariadenie eIDAS vytvorilo systém cezhraničnej autentifikácie, ktorý je založený na uzloch 
(kontaktných bodoch).24 Uzol je miesto pripojenia, ktoré je súčasťou architektúry interoperability elektronickej 
identifikácie a je zapojené do cezhraničnej autentifikácie osôb. Uzol je schopný rozoznať a spracovať alebo 
prenášať prenosy údajov alebo ich prenášať na iné uzly tým, že umožňuje prepojenie vnútroštátnej infraštruktúry 
elektronickej identifikácie jedného členského štátu EÚ s vnútroštátnymi infraštruktúrami elektronickej identifikácie 
ostatných členských štátov EÚ.25 Nariadenie eIDAS nevylučuje, aby takýchto uzlov bolo viacero.  

Proces cezhraničnej autentifikácie by sme mohli opísať v nasledujúcich krokoch: 
a) občan požaduje on-line službu v členskom štáte, 
b) občan je požiadaný autentifikovať sa prostredníctvom on-line služby, 
c) vo fáze autentifikácie je zrejmé, že občan má prostriedok elektronickej identifikácie z iného členského 

štátu, 
d) žiadosť o autentifikáciu je odoslaná do krajiny občana na overenie totožnosti prostredníctvom riešenia 

eIDAS poskytovateľovi identity občana (Identity Provider), v ktorom sa uskutočňuje autentifikácia, 
e) výsledok autentifikácie sa vráti poskytovateľovi služieb, 
f) výsledok autentifikácie je dokončený a v prípade pozitívneho výsledku občan môže pokračovať v 

prístupe k službe. 
Riešenie eIDAS robí rôzne národné protokoly prostriedkov elektronickej identifikácie interoperabilné. 

Riešenie využíva protokol eIDAS na preklad národných identifikačných údajov do spoločného formátu, ktorému 
členské štáty rozumejú a používajú.26  

V nižšie uvedenom obrázku je znázornený postup cezhraničnej autentifikácie, kde SR žiada 
o autentifikáciu (receiving memeber state) a Nemecko poskytuje autentifikáciu (sending member state). 
 
Obrázok č. 1 – Cezhraničná autentifikácia 

                                                
23 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015, ktorým sa stanovujú minimálne 
technické špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie podľa článku 
8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.  
24 Tzv. brány – pred tým nazývané PEPS  (Pan-European Proxy Services). Architektúra prepojených národných 
bodov. Výsledok proiektu STORK 1 a STORK 2. PEPS = eIDAS uzol. 
25 Čl. 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability. 
26 Dostupné na: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/How+does+it+work+-+eIDAS+solution. 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
3.2 Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie a cezhraničná autentifikácia v SR 

Je potrebné uviesť, že v zmysle Nariadenia eIDAS je na rozhodnutí členských štátov EÚ, či oznámia 
Európskej komisii všetky, niektoré alebo neoznámia žiadne schémy elektronickej identifikácie, ktoré sa používajú 
na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k verejným online službám alebo ku konkrétnym službám.27 V kontexte 
oznámenia, resp. neoznámenia schémy elektronickej identifikácie je potrebné poznamenať, že členským štátom 
EÚ vznikla v septembri 2018 povinnosť vzájomne uznávať prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré boli 
oznámené v súlade s Nariadením eIDAS. Inými slovami, ak napr. občan Českej republiky bude chcieť využiť 
online službu poskytovanú orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a Česká republika v súlade 
s Nariedením eIDAS oznámila schému elektronickej identifikácie, tak občan Českej republiky má právo sa 
autentifikovať pre využitie takejto služby.  

K decembru 2018 oznámilo šesť členských štátov schému elektronickej identifikácie, konkrétne 
Spolková republika Nemecko (ďalej len „Nemecko“), Estónska republika, Španielske kráľovstvo, Chorvátska 
republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Talianska republika.28 
Pri prvom prihlásení osoby z iného členského štátu do online služby poskytovanou subjektom verejného sektora 
SR sa zapíšu z eIDAS uzla do modulu IAM údaje o danej osobe a zároveň sa mu vytvorí elektronická schránka 
v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Občan iného členského štátu pre doručovanie do 
elektronickej schránky musí vykonať jej aktiváciu.29 
 
 

                                                
27 Bod 13 preambuly Nariadenia eIDAS. 
28Zoznam dostupný na: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-
notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS.  
29 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf. 
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Obrázok č. 2 – Cezhraničná autentifikácia v SR 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Modul IAM (Identity Access Management), taktiež známy ako autentifikačný modul zabezpečuje na 
základe identifikátora osoby a autentifikátora: 
a) autentifikáciu právnickej osoby na účely elektronickej komunikácie,  
b) využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a 
c) prenos informácie o overenej identite.30 

Autentifikačný modul sa skladá z dvoch častí, autentifikačnej časti a komunikačnej časti. Autentifikačná 
časť je určená na autentifikáciu a spravuje ju Ministerstvo vnútra SR. Komunikačná časť je určená na prenos 
informácie o overenej identite a spravuje ju Úrad vlády SR.31 
Tento modul predstavuje centralizované riešenie správy identít, ktorý funguje na princípe jedného prihlásenia 
(Single Sign-On), čo  znamená, že používateľ sa po autentifikácii k informačnému systému verejnej správy (napr. 
portál verejnej správy) nemusí znova autentifikovať pri prístupe k inému informačnému systému verejnej správy. 
Autentifikačný modul ako jediný vykonáva overenie identity používateľov, čiže ho možno označiť za 
poskytovateľa identity. Všetky ostatné informačné systémy verejnej správy sú v pozícii poskytovateľov služieb. 
Výpočet údajov, ktoré sú zapísané do modulu IAM budú limitované, nakoľko minimálny súbor osobných 
identifikačných údajov32 pre fyzické osoby musí v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 
z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia eIDAS obsahovať všetky 
nasledujúce atribúty: 
a) súčasné priezvisko(á), 
b) súčasné meno(á), 
c) dátum narodenia,  
d) jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom EÚ v súlade s technickými špecifikáciami na 
účely cezhraničnej identifikácie a pokiaľ možno následne nemenený. 
Popri vyššie uvedených atribútoch, musí minimálny súbor údajov obsahovať jeden alebo viacero z 
nasledujúcich atribútov: 
a) meno(á) a priezvisko(á) pri narodení, 
b) miesto narodenia, 

                                                
30 § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 
31 Tamtiež. 
32 Za osobné identifikačné údaje možno považovať v zmysle čl. 3 bod 3 Nariadenia eIDAS „súbor údajov, ktorý 
umožňuje určiť identity fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcej právnickú 
osobu.“ Osobné identifikačné údaje zohrávajú dôležitú úlohu pri elektronickej identifikácii, ktorá v zmysle čl. 3 
ods.1 Nariadenia eIDAS predstavuje: „proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej 
forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu 
právnickú osobu.“ 
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b) súčasná adresa, 
c) pohlavie. 
V zmysle dostupných informácií, sa v module IAM vytvorila od 28. septembra 2018 možnosť prihlasovať sa 
prostredníctvom eIDAS uzla pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom 
o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. Tieto osoby sa budú môcť s vyššie uvedenými dokladmi identifikovať 
a autentifikovať do ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“), ako aj na všetky portály, ktoré 
prostredníctvom ÚPVS  využívajú jednotné prihlásenie a technicky akceptujú tento typ autentifikačného 
prostriedku.33 
V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že konečné poskytnutie konkrétnej elektronickej služby je spojené s 
právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.34 Je potrebné selektovať online služby SR, ktoré môžu občania iných členských štátov EÚ reálne 
využiť. Inými slovami, v prípade služieb poskytovaných online subjektmi verejného sektora SR, kde sa vyžaduje 
identifikácia a autentifikácia a kde je stanovená oprávnená podmienka (trvalý pobyt, štátne občianstvo a pod.), 
nie je možné, aby došlo k faktickému poskytnutiu takejto služby. Za sprístupnenie faktického využitia konkrétnej 
online služby sú zodpovedné príslušné orgány verejnej moci, ktoré danú online službu poskytujú.35 
V praxi môžu vzniknúť prípady duplicitnej identity, a to najmä z dôvodu, že členské štáty neposkytujú 
mechanizmus cezhraničného stotožňovania identít. Pôjde najmä o situácie ako: 

a) občan iného členského štátu  má vydaný prostriedok elektronickej identifikácie inej krajiny EÚ a zároveň 
mu bol v SR vydaný aj prostriedok, napríklad alternatívny autentifikátor. 

b) občan iného členského štátu je zapísaný v registri fyzických osôb na základe fyzicky predloženého 
dokladu ako je pas alebo občiansky preukaz. Pri prihlasovaní cez eIDAS uzol sa však obvykle zasiela 
odlišný identifikátor, a preto nepríde k automatickému stotožneniu 

c) krajina vydávajúca identifikátor vytvára pre každý prostriedok identifikácie nový identifikátor. V prípade 
Nemecka pri každom novom vydanom eID (napríklad po jeho strate alebo vypršaní) pre rovnakú osobu 
vzniká nový identifikátor a teda aj nová identita v IAM. 

d) krajina vydávajúca identifikátor môže poskytovať viacero prostriedkov elektronickej identifikácie pre 
jednu osobu a tým aj viaceré jedinečné identifikátory.36  

Pri vytváraní duplicitných identít dôjde k situácii, že pre rovnakú osobu (v jednom právnom postavení) budú 
vytvorené viaceré elektronické schránky. 
 
4 VYBRANÉ PROBLÉMY GDPR V KONTEXTE NARIADENIA EIDAS 
 4.1 ÚVOD DO GDPR 
 Na tomto mieste považujeme za vhodné upozorniť, že GDPR nie je prvým právnym predpisom, ktorý 
obsahuje reguláciu ochrany osobných údajov. GDPR nahrádza smernicu 95/46/ES o ochrane osobných údajov, 
ktorá bola v našom právnom poriadku reflektovaná v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Navyše, prakticky celá regulácia tejto oblasti vychádza z právne záväzných medzinárodných dohovorov ako 
napr. Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd a Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri 
automatizovanom spracúvaní osobných údajov.  

Zvýrazňujeme, že ak má právny akt Európskej únie charakter nariadenia, je priamo uplatniteľné a 
záväzné pre členské štáty.  Inými slovami, zákonodarca ho nemusí implementovať v podobe zákona do svojho 
právneho poriadku (ako je to pri smerniciach). To znamená, že v rámci národnej právnej úpravy ochrany 
osobných údajov bolo na mieste iba nevyhnutne upraviť výnimky a odchýlky, ktoré GDPR predpokladá. S 
účinnosťou 25. mája 2018 je v Slovenskej republike prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
(Zákon o ochrane osobných údajov), ktorý v značnej miere kopíruje ustanovenia GDPR.  

Často krát v diskusiách o GDPR zaznieva, že ide o revolúciu v oblasti ochrany osobných údajov. Nie je 
tomu však tak, keďže právna úprava ochrany osobných údajov existovala aj doteraz a ustanovovala špecifické 
povinnosti a práva. Rozvoj technológií ale predznamenal potrebu precíznejšej a detailnejšej regulácie v tejto 
oblasti, keďže staršia smernica o ochrane osobných údajov bola prijatá v roku 1995, kedy Internet používala iba 
obmedzená časť sveta. V tomto kontexte tak GDPR reaguje na technologický pokrok v spoločnosti, ktorá je do 
určitej miery priamo závislá na používaní informačných a komunikačných technológií.  Podľa nášho názoru sa 

                                                
33 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf, 
s. 7. 
34 Bod 14 preambuly Nariadenia eIDAS.  
35 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf, 
s. 3. 
36 Tamtiež, s. 4-5. 
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tak skôr jedná o evolúciu (vývoj) ako revolúciu. Navyše, smernica ako prameň práva umožňovala rozdielnu 
implementáciu do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov a harmonizácia tejto oblasti nebola úspešná, 
čo sa prejavilo napr. aj v prílišnom formalizme zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. GDPR 
unifikuje reguláciu ochrany osobných údajov a nemalo by už tak dochádzať k rozdielnej interpretácií tohto 
právneho aktu naprieč Európskou úniou.  

V GDPR sa uplatňuje princíp technologickej neutrality. Predmetný princíp je reflektovaný v recitály 15 
GDPR: „S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov by mala byť ochrana 
fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od použitých technologických riešení.“ 
Zjednodušene, GDPR nereguluje konkrétne technológie a nepodmieňuje ochranu osobných údajov špecifickou 
technológiou (napr. zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov prostredníctvom konkrétneho softvéru). V tomto 
smere je tak na osobe, ktorá osobné údaje spracúva akú technológiu na spracúvanie prípadne na zabezpečenie 
ochrany použije za splnenia požiadaviek kladených GDPR.  

Ďalšou výraznou zmenou je posilnenie práv dotknutých osôb. Azda najvýznamnejším dopadom je však 
tzv. princíp zodpovednosti. V doteraz platnej právnej úprave podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov bolo potrebné notifikovať (upozorniť) Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len Úrad) v zákonom 
stanovených prípadoch, že dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Od účinnosti Nariadenia notifikačná 
povinnosť odpadá, ale prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) je povinný zabezpečiť súlad s Nariadením 
prostredníctvom inštitútov GDPR a v prípade kontroly od Úradu je povinný tento súlad preukázať prostredníctvom 
(i) dokumentácie vyžadovanej Nariadením (napr. záznamami o spracovateľských operáciách prípadne 
posúdením vplyvu na ochranu údajov, ak sa vyžaduje) a (ii) konkrétnymi prijatými opatreniami na ochranu  
osobných údajov (napr. prijatím bezpečnostnej smernice, interných politík na ochranu údajov atď.). 
 
4.2  NARIADENIE EIDAS A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Nariadenie eIDAS upravuje ochranu osobných údajov iba odkazom na špecifickú reguláciu. Článok 5 nariadenia 
eIDAS ustanovuje, že „spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so smernicou 95/46/ES.“ Napriek 
tomu, že predmetný článok odkazuje na starý právny predpis, samotné GDPR tento problém explicitne rieši. V 
článku 94 ods. 2 GDPR je výslovne ustanovené, že „odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto 
nariadenie.“ Z tohto možno vyvodiť, že pri plnení povinností ustanovených v nariadení eIDAS je potrebné brať 
na zreteľ aj GDPR v prípadoch, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Základné postuláty ochrany 
osobných údajov obsahuje aj nezáväzná časť nariadenia eIDAS: „Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v 
úplnom súlade so zásadami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov ustanovenými v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES. Z tohto hľadiska a so zreteľom na zásadu vzájomného uznávania ustanovenú v 
tomto nariadení by sa autentifikácia služby online mala týkať len spracúvania tých identifikačných údajov, ktoré 
sú primerané, relevantné a nie sú nadbytočné na účely poskytnutia prístupu k danej službe online. Okrem toho 
by poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu mali rešpektovať požiadavky smernice 95/46/ES, 
ktoré sa týkajú dôvernosti a bezpečnosti spracovania údajov.“ Vyššie uvedené predstavuje základ pri spracúvaní 
osobných údajov a je plne kompatibilné aj so znením GDPR. 
 
4.3 APLIKÁCIA GDPR PRI UZNÁVANÍ VZÁJOMNÝCH PROSTRIEDKOV IDENTIFIKÁCIE 

GDPR upravuje tri druhy pôsobnosti v súlade s uznanou teoreticko-právnou doktrínou – pôsobnosť 
miestnu, vecnú a osobnú. Považujeme za vhodné v tomto kontexte preskúmať proces vzájomného uznávanie 
prostriedkov elektronickej identifikácie (ďalej len „vzájomné uznávanie PEI“) a upriamiť pozornosť na vecnú 
pôsobnosť GDPR. Všeobecné nariadenie na ochranu údajov sa vzťahuje na „spracúvanie osobných údajov 
vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než 
automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú 
určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.“37  V prvom rade je tak potrebné vyriešiť otázku či ide o 
spracúvanie osobných údajov pri vzájomnom uznávaní PEI. Z vyššie uvedeného postupu cezhraničnej 
autentifikácie  je nevyhnutné k tejto otázke zaujať pozitívne stanovisko. Pri používaní elektronických služieb 
verejnej správy sú občania jednoznačne identifikovaný na základe právom predpísaných identifikátorov. Za 
osobné identifikačné údaje možno považovať v zmysle čl. 3 bod 3 Nariadenia eIDAS „súbor údajov, ktorý 
umožňuje určiť identity fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu.“ 
Minimálny súbor osobných identifikačných údajov pre fyzické osoby musí v zmysle vykonávacieho nariadenia 
Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia eIDAS (ďalej 
len „Vykonávacie nariadenie“) obsahovať všetky nasledujúce atribúty: (a) súčasné priezvisko(á), (b) súčasné 
meno(á), (c) dátum narodenia, (d) jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom EÚ v súlade 
s technickými špecifikáciami na účely cezhraničnej identifikácie a pokiaľ možno následne nemenený. Popri vyššie 
uvedených atribútoch, musí minimálny súbor údajov obsahovať jeden alebo viacero z nasledujúcich atribútov: 
(a) meno(á) a priezvisko(á) pri narodení, (b) miesto narodenia, (c) súčasná adresa, (d) pohlavie. Z hľadiska 

                                                
37 Článok 2 ods. 1 GPDR. 
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definície osobných údajov podľa GDPR38   vyššie uvedené informácie spĺňajú atribúty osobného údaju. Navyše, 
z vecného hľadiska ide aj o spracúvanie osobných údajov, keďže pri vzájomnom uznávaní PEI dochádza k 
automatizovanému spracúvaniu osobných údajov. Považujeme za vhodné dodať, že pod pojem spracúvanie 
osobných údajov možno subsumovať aj proces anonymizácie.39   

Z hľadiska miestnej pôsobnosti existujú tri režimy miestnej pôsobnosti podľa GDPR.40  Pri spracúvaní 
osobných údajov v rámci prevádzkarní umiestnených na území Európskej únie platí režim podľa článku 3 ods. 
1.41  Nie je pochýb, že jednotlivé inštitúcie zabezpečujúce vzájomné uznávanie PEI sú lokalizovateľné v rámci 
Európskej únie. Taktiež považujeme za vhodné dodať, že v tomto prípade sa nejedná o cezhraničný prenos 
osobných údajov podľa GDPR do tretích krajín, keďže vzájomné uznávanie PEI je aplikovateľné iba v členských 
štátoch Európskej únie. 
 Z hľadiska krokov pri vzájomnom uznávaní PEI sa domnievame, že GDPR bude aplikovateľné v celom 
procese. O aplikácií pri využívaní služieb verejnej správy cez elektronický portál služieb verejnej správy nemôže 
byť ani pochýb, keďže na identifikáciu sa vyžaduje súbor špecifických identifikátorov uvedených vyššie a niet ani 
pochýb o tom, že ide o osobné údaje. Určitú výnimku tvoria údaje, ktoré sú uchovávané v uzloch za účelom 
presmerovania žiadostí. V zmysle článku 6 Vykonávacieho nariadenia „Uzly nesmú uchovávať žiadne osobné 
údaje okrem údajov na účely uvedené v článku 9 ods. 3.“ Článok 9 ods. 3 ustanovuje, že „uzlový operátor 
uchováva údaje, ktoré by v prípade mimoriadnej udalosti umožnili obnovu postupnosti výmeny správ potrebnú 
na zistenie miesta a povahy tejto udalosti. Údaje sa uchovávajú na isté časové obdobie v súlade s vnútroštátnymi 
požiadavkami a pozostávajú minimálne z týchto prvkov: (a) identifikácia uzla; (b) identifikácia správy; (c) dátum 
a čas správy.“ V tomto smere tak možno zvýrazniť požiadavku anonymizácie identifikačných údajov dotknutej 
osoby, keďže legislatíva priamo zakazuje pri komunikácií uzlov spracúvať osobné údaje v nich. 
 
4.4 OSOBNÁ PÔSOBNOSŤ GDPR PRI VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ PEI 

Osobná pôsobnosť GDPR určuje konkrétne postavenie entity pri spracúvaní osobných údajov. Správne 
determinovanie postavenia je dôležité z hľadiska plnenia konkrétnych práva povinností ustanovených v GDPR.  
Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa informácie týkajú. Hlavnými 
„aktérmi“ spracúvania osobných údajov sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, pričom oba tieto pojmy definuje 
GDPR v článku 4. Prevádzkovateľ podľa bodu 7 vyššie uvedeného článku je „fyzická alebo právnická osoba, 
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky 
spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie 
alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve 
Únie alebo v práve členského štátu.“ Pracovná skupina článku 29 – od účinnosti nariadenia Európsky výbor pre 
ochranu údajov (ďalej len „Výbor“) vo svojom staršom (napriek tomu stále aplikovateľnom) stanovisku  uvádza 
tri kritéria na určenie prevádzkovateľa. Musí ísť o (i) fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru 
alebo iný subjekt, (ii) ktorý sám alebo spoločne s inými (iii) určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 
Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania, sú spoločnými 
prevádzkovateľmi.  Nie je dôležitá úroveň prepojenia spoločných prevádzkovateľov (od spoločného zdieľania 
výkonu všetkých spracovateľských operácii až po zdieľanie výkonu len jednej spracovateľskej operácie). 
Typickým príkladom spoločných prevádzkovateľov je vedenie databázy dlžníkov viacerými entitami napr. vo 
finančnom sektore.  

Najdôležitejším aspektom definície je určenie účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov. V 
tejto súvislosti Výbor uvádza, že nie je dôležité formálne určenie entity (napr. v zmluve alebo memorande), ktorá 

                                                
38 Článok 4 bod 1 GDPR: „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“ 
39 Viď široká definícia spracúvania osobných údajov podľa článku 4 bodu 2: „spracúvanie“ je operácia alebo 
súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými 
alebo neautomatizovanými prostriedkami.“ 
40 Pozri napr. BERTHOTY, J. a kol. : Všeobecné nariadenie na ochranu údajov. 1. vydanie. Praha : C.H. Beck, 
2018, s. 193 a nasl. 
41 Článok 3 ods. 1: „Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v Únii alebo 
nie.“ 
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účely a prostriedky určuje, ale zvýrazňuje faktické skutočnosti, teda reálny stav a praktickú realitu. Je potrebné 
sa pozrieť na konkrétne spracovateľské operácie a odpovedať na otázky ohľadom dôvodu spracovania osobných 
údajov a kto výkon spracovania inicioval. Subjekt, ktorý má nulový faktický alebo právny vplyv na určenie účelov 
a prostriedkov spracovania osobných údajov nemôže byť považovaný za prevádzkovateľa. Určenie účelu 
spracovania je výsadou prevádzkovateľa.  

Oproti tomu sprostredkovateľom je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“  Správne určenie toho, či konkrétna osoba 
je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je nevyhnutné z hľadiska determinovania konkrétnych práv a 
povinností vyplývajúcich z Nariadenia. Pri vymedzení pojmu sprostredkovateľ je nevyhnutné zvýrazniť, že jeho 
zapojenie do spracúvania osobných údajov predpokladá určité poverenie alebo zmocnenie zo strany 
prevádzkovateľa, keďže osobné údaje spracúva v jeho mene. Konkrétnejšie detaily procesu poverenia a vzťahu 
prevádzkovateľ – sprostredkovateľ upravuje článok 28 GDPR. Nie je vylúčené, že v praxi bude jedna a tá istá 
osoba prevádzkovateľom a zároveň sprostredkovateľom.   

GDPR ďalej vymedzuje príjemcu a tretiu stranu. Článok 4 bod 9 definuje príjemcu ako „fyzickú alebo 
právnickú osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu 
na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania 
v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených 
údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v 
závislosti od účelov spracúvania.“ Tretia strana je v GDPR vymedzená ako „fyzická alebo právnická osoba, orgán 
verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré 
sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných 
údajov.“42  

Z hľadiska zamerania predkladaného príspevku autori rozlišujú medzi troma základnými subjektami pri 
manažmente elektronickej identity – užívateľ služby, poskytovateľ identity a poskytovateľ služby. Užívateľ služby 
z hľadiska personálnej pôsobnosti je jednoznačne dotknutou osobu. Entity, ktoré spracúvajú osobné údaje o 
dotknutých osobách jednoznačne vedia konkrétnych užívateľov identifikovať. Poskytovateľ služby (napr. 
prevádzkovateľ elektronických služieb verejnej správy) by v drvivej väčšine prípadov mal byť považovaný za 
prevádzkovateľa. Toto konštatovanie možno odvodiť z požiadavky určenia účelu, keďže samotný prevádzkovateľ 
služby (konkrétna organizácia zmocnená štátom) predmetnú službu vytvoril a udržiava ju v prevádzke. Inými 
slovami sám určil aké osobné údaje budú spracúvané a taktiež na aký účel. Z hľadiska GDPR tak ide o 
prevádzkovateľa podľa článku 4 bodu 7. Otázka poskytovateľa identity je komplikovanejšia a bude vždy 
závisieť od konkrétnych okolností. Ak poskytovateľa identity chápeme v reštriktívnom zmysle ako entitu, ktorá 
občanom prideľuje špecifické identifikátori (napr. čipové občianske preukazy), pôjde jednoznačne o 
prevádzkovateľa, ktorý sám určil účely a rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré mu dotknuté osoby poskytli 
alebo ktoré má k dispozícií od štátu. Avšak ak pôjde o poskytnutie identity ad hoc pri využívaní elektronických 
služieb verejnej správy (napr. ak sa užívateľ autentifikuje a je mu pre overovateľa identity – tretiu stranu vytvorená 
identita) môže ísť aj o vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ, kde sprostredkovatelia budú poverené entity 
štátom v procese poskytovania elektronických verejných služieb. 
 
4.5 ĎALŠIE APLIKAČNÉ PROBLÉMY A BUDÚCI VÝSKUM 
 Ambíciou predkladaného príspevku nebolo komplexne analyzovať problematiku implementácie GPDR 
pri vzájomnom uznávaní PEI. Na druhej strane vidíme ale priestor pre ďalší výskum, ktorému sa v blízkej 
budúcnosti budeme venovať. Zvýrazniť možno tri problematické aspekty, na ktoré sme pri skúmaní otázok 
narazili. V prvom rade ide o bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Vykonávacie nariadenie v článku 6 ods. 
1 ustanovuje, že „ochrana a dôvernosť vymieňaných údajov a zachovanie integrity údajov medzi uzlami sa 
zabezpečuje pomocou najlepších dostupných technických riešení a ochranných postupov.“ Je nepochybne 
zaujímavé porovnať predmetné kritérium s požiadavkami na bezpečnosť údajov podľa článku 32 GDPR.43  
Druhou otázkou je správna implementácia GDPR v kontexte základných zásad spracúvania osobných údajov 
podľa článku 5 GDPR. V neposlednom rade považujeme za vhodné v budúcnosti preskúmať povinnosť a 
prípadnú praktickú realizáciu inštitútu posúdenia vplyvu na ochranu údajov podľa článku 35 GDPR.44   

                                                
42 Článok 4 bod 10 GDPR. 
43 Článok 32 ods. 1 GDPR: „Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, 
náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou 
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné 
opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia...“ 
44 Článok 35 GDPR: „Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, 
kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, 
prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu 
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5 ZÁVER 

Napriek skutočnosti, že SR k januáru 2019 ešte nezačala proces oznámenia schémy elektronickej 
identifikácie, má v zmysle Nariadenia eIDAS povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie v rámci už 
oznámených schém elektronickej identifikácie. Občania iných členských štátov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle 
Nariadenia eIDAS tak môžu pre identifikáciu a autentifikáciu do online služieb poskytovaných subjektmi 
verejného sektora SR používať národné prostriedky elektronickej identifikácie. V rámci systému cezhraničnej 
autentifikácie sa občanom iných členských štátov EÚ zapíšu z eIDAS uzla do modulu IAM údaje o danej osobe 
a zároveň sa im vytvorí elektronická schránka. Napriek technickej pripravenosti však môže v praxi dôjsť 
k situáciám, kedy sa občanovi iného členského štátu vytvoria duplicitné identity. 

Z hľadiska aplikácie GDPR je možné záverom zhrnúť nasledovné: GDPR ako právny akt je 
aplikovateľné pri všetkých krokoch vzájomného uznávania PEI s určitými odchýlkami pri spracúvaní údajov v 
jednotlivých uzloch. Z hľadiska miestnej pôsobnosti ide o režim prevádzkarne na území Európskej únie. 
Determinovanie postavenia jednotlivých aktérov posudzovaného procesu z hľadiska osobnej pôsobnosti GDPR 
bude vždy závisieť od konkrétnych okolností. Ako priestor pre budúci výskum autori vidia problematiku 
základných zásad spracúvania osobných údajov, posúdenia vplyvu na ochranu údajov a bezpečnostných 
opatrení podľa GDPR a eIDAS. 
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Abstract: Compared to the dynamically changing economic environment, two globally dominant systems of 
competition rules show a relatively high degree of stability. The American Sherman Act was adopted at the end 
of the 19th century and the current basic framework for competition rules in the European Union derives from the 
rules adopted in the 1950s and 1960s (Paris Treaty, RomeTreaties). This flexible framework, based on general 
clauses, was later supplemented by case law and decision-making practice. In the following paper, the principles 
of competition rules to date will be confronted with some aspects of price strategy algorithms and possible 
collusion between undertakings. In this context, some decisions and judgments that can serve as a precursor to 
anticompetitive decision-making in the digital world are given (Topkins, Eturas, Treuhand).	
 
 
Abstrakt: V porovnaní s dynamicky meniacim sa hospodárskym prostredím vykazujú dva celosvetovo 
dominantné systémy pravidiel ochrany hospodárskej súťaže relatívne vysoký stupeň stability. Americký 
Shermanov zákon bol prijatý na konci 19. storočia a súčasný základný rámec pre pravidlá hospodárskej súťaže 
v Európskej únii sa odvodzujú od pravidiel prijatých v 50. a 60. rokoch 20. storočia (Parížska zmluva, Rímske 
zmluvy). Tento flexibilný rámec postavený na generálnych klauzulách bol neskôr dopĺňaný judikatúrou 
a rozhodovacou praxou. V nasledujúcom príspevku budú doterajšie zásady pravidiel hospodárskej súťaže 
konfrontované práve s niektorými aspektami algoritmizácie cenových stratégií a možnej kolúzie medzi 
podnikateľmi. V tomto kontexte sú uvedené niektorérozhodnutia a rozsudky, ktoé môžu slúčiť práve ako 
predzvessť rozhodovania o protisúťažnom konaní v digitálnom svete (Topkins, Eturas, Treuhand). 
 
Key words: cartels, EU Law, Sherman Act, collusion, algorithms, parallelism, concerted practice, Topkins, 
Eturas, Treuhand. 
 
Kľúčové slová: kartey, právo EÚ, Sherman Act, kolúzia, algoritmy, paralelizmus, zosúladený postup, Topkins, 
Eturas, Treuhand. 
 
1 ÚVOD 

„Svet kartelov“ podlieha zmenám tak, ako sa dynamicky mení hospodárska realita, informačné 
technológie. Už sotva nájdu inšpektori orgánov ochrany hospodárskej súťaže písomné „kartelové zmluvy“. 
Podnikatelia však „objavili“ aj nové spôsoby koordinácie bez toho, aby boli priame dôkazy o ich spolupráci, 
a dokonca i bez toho, aby museli medzi sebou skutočne nadviazať pravidelné kontakty. Cenové zmeny 
nadobúdajú iné rozmery. Pre porovnanie, podľa Amazon vykoná 2,5 milióna cenových zmien denne1 v porovnaní 
so sieťou „kamenných“ obchodov, ako napríklad WalMart, cca 50 tisíc mesačne.2 Samozrejme, takéto časté 
zmeny nemožno vykonávať bez automatizácie, v rámci ktorej sa spracovávajú množstvá dát na základe 
preddefinovaných algoritmov. A práve vytvorenie algoritmov, ich nastavenie a výmena dát medzi podnikateľmi 
bez ich priameho zásahu (prostredníctvom. „cenových robotov“) je relatívne novou sférou, kde môže prísť ku 
kolúzii medzi podnikateľmi. V tomto kontexte je úlohou orgánov ochrany hospodárskej súťaže posúdiť, ži 
využívanie konkrétneho automatizovaného systému stanovovania ceny vyhovuje podmienkam pravidiel 
hospodárskej súťaže 

                                                
1 MEHTA, N., DETROJA. P., AGASHE, A.: Amazon changes prices on its products about every 10 minutes — 
here's how and why they do it. Business Insider, 10.08.2018. [online] https://www.businessinsider.com/amazon-
price-changes-2018-8 
2 RYAN, T.: Amazon’s Price Changing Machine. Retail Wire, 19.12.2013. [online] 
https://www.retailwire.com/discussion/amazons-price-changing-machine/  
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V porovnaní s dynamicky meniacim sa hospodárskym prostredím vykazujú dva celosvetovo dominantné 
systémy pravidiel ochrany hospodárskej súťaže relatívne vysoký stupeň stability. Americký Shermanov zákon3 
bol prijatý na konci 19. storočia a súčasný základný rámec pre pravidlá hospodárskej súťaže v Európskej únii sa 
odvodzujú od pravidiel prijatých v 50. a 60. rokoch 20. storočia (Parížska zmluva, Rímske zmluvy4). Tento 
flexibilný rámec postavený na generálnych klauzulách bol neskôr dopĺňaný judikatúrou a rozhodovacou praxou. 
V nasledujúcom príspevku budú doterajšie zásady pravidiel hospodárskej súťaže konfrontované práve 
s niektorými aspektami algoritmizácie cenových stratégií a možnej kolúzie medzi podnikateľmi.     

    
 

2 DOHODY OBMEDZUJÚCE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ A KOLÚZIA – ZÁKLADNÝ DEFINIČNÝ RÁMEC 
V PRÁVE EURÓPSKEJ ÚNIE 
Klasické vnímanie kartelu bolo zabezpečenie stability a predvídateľnosti prostredia, v ktorom podnikateľ 

ponúka svoje výrobky alebo služby, teda odstránenie neistoty predstavujúcej podnikateľské riziko. Takéto 
podmienky by potom umožnili podnikateľovi správať sa v rozpore s pravidlami trhového mechanizmu, najmä na 
ťarchu jeho zákazníkov.  

Pojem kolúzia5 je spätý s problematikou hospodárskej súťaže, avšak tento ekonomický pojem nachádza 
rôzny význam pri uplatňované práva ochrany hospodárskej súťaže a spôsob postihovania takéhoto javu. 
Najčastejším druhom kolúzie je cenová kolúzia. „V ekonómii je kolúzia situácia, keď sú ceny firmy vyššie ako  
súťažný benchmark“.6 Súťažný benchmark predstavuje rovnovážnu cenu na trhu, na  ktorom sa firmy stretú iba 
raz, a preto sa nemôžu dopustiť kolúzie. Inou možnou definíciou kolúzie je označenie situácie, kedy sa ceny 
blížia k monopolným cenám.7 Okrem cenovej a kvantitatívnej Ivaldi a kol. uvádzajú aj ďalšie formy kolúzie, 

                                                
3 Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. § 1 (1890): „každá dohoda, spojenie vo forme trustu alebo inak, alebo 
sprisahanie za účelom obmedzenia obchodu alebo obchodovania medzi niekoľkými štátmi, alebo s cudzími 
krajinami, sa týmto vyhlasuje za nezákonnú.“ 
4 Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej úniie: 
1. Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné so spoločným trhom: všetky dohody medzi 
podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi 
členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie 
hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu, najmä tie, ktoré: 
a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny alebo iné obchodné podmienky; 
b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, odbyt, technický rozvoj alebo investície; 
c) rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania; 
d) uplatňujú nerovnaké podmienky pri rovnakých plneniach voči ostatným obchodným partnerom, 
čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú; 
e) podmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou 
povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv. 
2. Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané podľa tohto článku sú automaticky neplatné. 
3. Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na: 
— dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi, 
— rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov, 
— zosúladené postupy alebo kategórie zosúladených postupov, 
ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho 
pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré: 
a) neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov a 
b) neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov. 
5 Podrobnejšie BLAŽO, O: Kolúzia, dohody a zosúladené postupy obmedzujúce hospodársku súťaž - porovnanie 
ekonomického a právneho pohľadu, 2013, s. 25-34.  
6 MOTTA, M. Competition Policy. 2004. s. 138. 
7 Tamtiež 
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konkrétne kolúziu v zásobách a investíciách8, aukčnú kolúziu9 a kolúziu vo výskume a rozvoji10. V každom 
prípade ekonomické skúmanie kolúzie sa zaoberá dôsledkami (vysoká cena, nízky output), a nie prostriedkami, 
ako bol tento dôsledok dosiahnutý alebo spôsobený. Kolúzia v ekonomickom zmysle vzniká teda aj v prípade 
organizovaných kartelov (výslovná kolúzia, explicit collusion), ako aj v prípade absencie kooperácie medzi 
podnikmi (tichá kolúzia, tacit collusion). Pokiaľ je tichá kolúzia spojená s určitou mierou neistoty, keďže podnik 
pri absencii komunikácie nemusí správne odhadnúť parametre koluzívnej rovnováhy, pri výslovnej kolúzii je toto 
riziko odstránené alebo obmedzené. 

Pri rozlišovaní dovolenej a nedovolenej kolúzie nie je právnemu hodnoteniu ekonomická teória príliš 
nápomocná.  Pojmy oligopolistická interdependencia, tichá kolúzia alebo vedomý paralelizmus sú v ekonomickej 
teórii protisúťažné pojmy11. Pokiaľ právo rozlišuje medzi zosúladeným postupom a interdependentným 
správaním, ekonomická teória tak nerobí, pretože koluzívny výsledok možno dosiahnuť ako komunikáciou, či 
dohovorom, tak aj bez neho. 12 
 O. Black uvádza spektrum stupňov „korelácie“ medzi podnikmi v ich správaní na trhu od nezávislého 
správania, pri ktorom sa však môže stanoviť koluzívna cena náhodou, cez rôzne stupne vedomého paralelizmu, 
až po zosúladený postup: 

1.) nezávislé konanie (independent action) – každý podnik sa správa úplne nezávisle na iných; 
2.) vzájomné presvedčenie (mutual belief) – podniky pri svojom správaní veria, že iné podniky sa budú 

správať určitým spôsobom; 
3.) vzájomná dôvera (mutual reliance) – podniky pri svojom správaní nielen veria, že iné sa budú správať 

určitým spôsobom, ale sa aj spoliehajú, že tak urobia; 
4.) vzájomná dôvera so spoločným cieľom (mutual reliance with a common goal) – firmy sa pri svojom 

konaní spoliehajú na svoje presvedčenie, že ostatné sa budú správať určitým spôsobom a že podniky 
majú ten istý cieľ; 

5.) vzájomná dôvera so spoločným cieľom a s poznatkami (mutual reliance with a common goal and with 
knowledge) – podniky pri svojom správaní vedia, že všetky vyššie uvedené podmienky boli splnené; 

6.) vzájomná dôvera so spoločným cieľom a s poznatkami, ktoré sú sčasti získané komunikáciou (mutual 
reliance with a common goal and with knowledge gained, in part, by communication) – firmy pri svojom 
správaní vedia, že všetky vyššie uvedené podmienky sú splnené, aspoň sčasti vďaka tomu, že  si 
navzájom oznámili svoje presvedčenie a ciele.13  
Práve tento najvyšší stupeň korelácie považuje O. Black za naplnenie pojmu „zosúladený postup“. 

Odlišujúcim znakom medzi vedomým paralelizmom a zosúladeným postupom je teda komunikácia. Takáto 
komunikácia musí niesť informáciu, že jej pôvodca má úmysel správať sa určitým spôsobom spoliehajúc sa, že 
aj ostatní sa tak budú správať. Na to, aby konkrétna komunikácia mohla spĺňať podmienku odlišujúceho faktora 
medzi zosúladeným postupom a vedomým paralelizmom, musí: 

• byť robená s úmyslom, aby konkurent 
1. veril, že firma koná na základe toho, že sa spolieha, že sa bude konkurent správať rovnakým 

spôsobom, a 
2. veril mu v tejto veci, pretože spoznáva úmysly firmy, a tiež 

• úspešne spôsobiť, že konkurent 
1. uverí, že firma koná na základe toho, že sa spolieha, že sa bude konkurent správať rovnakým 

spôsobom, a 

                                                
8 Kolúzia v zásobách, teda stanovenie úrovne zásob na nižšej úrovni, ako by bolo pre firmu na konkurenčnom 
trhu potrebné, má veľmi blízko ku kvantitatívnej kolúzii a zároveň má vplyv na cenovú kolúziu. Zníženie zásob 
má za následok zníženie dodávok v budúcnosti, a teda zvýšenie cien. Kolúzia v zásobách má teda význam pre 
trh vtedy, pokiaľ prerastie do kvantitatívnej kolúzie. Na druhej strane, v prípade porušenia kolúzie zvýšením 
úrovne zásob, môže sa táto skutočnosť prejaviť až v príliš dlhom horizonte, pokiaľ nevzrastie dostatočne dopyt 
a zároveň nevyužité investície alebo zásoby sa časom môžu znehodnotiť.  
9 Aukčná kolúzia má blízko k cenovej kolúzii. Spočíva v udržiavaní určitej úrovne cien alebo množstva na 
aukciách, ktorá nie je optimom, ktoré by mal vypisovateľ aukcie aukciou realizovať. V prípade aukčnej rivality 
medzi aukcionármi by mal optimum (cena, množstvo) získať vypisovateľ aukcie, v prípade kolúzie sa však toto 
optimum presúva v prospech aukcionárov, ktorí striedavo získavajú obchod za lepších podmienok, ako by tomu 
bolo v prípade „normálneho“ aukčného boja. 
10 Ivaldi a kol. neprikladajú prílišný význam kolúzii vo výskume a rozvoji, keďže vzhľadom na zvyčajné časové 
oneskorenia, by bolo udržanie takejto kolúzie príliš náročné, a teda koluzívne správanie v tejto oblasti je 
nepravdepodobné. Napokon by bolo sotva možné určiť výskumné a rozvojové ekvilibrium, keďže výsledky 
bádania a možnosti bádania nie je možné v plnom rozsahu determinovať trhom. 
11 PAGE, W. H.: Communication and Concerted Action. 2007. s. 412. 
12 Tamtiež, s. 424 
13 BLACK, O. cit podľa PAGE, W. H.: Communication and Concerted Action. s. 427. 
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2. uverí mu v tejto veci, pretože spoznáva úmysly firmy.14 
Zdôraznenie významu komunikácie medzi podnikmi ako odlišujúceho prvku je v súlade so znakmi 

zosúladeného postupu uvedenými vyššie. 
Kontakt medzi podnikmi je nepochybne významným elementom zosúladeného postupu, pretože bez 

neho by nemohlo prísť ku komunikácii medzi podnikmi, a teda ku žiadnej koordinácii. Bez kontaktu medzi 
podnikmi by bolo možné dospieť ku koluzívnemu výsledku len jednostranným konaním každého z podnikov, a to 
buď náhodne, alebo vedome. V hodnotení významu kontaktu medzi podnikmi zašiel súd až tak ďaleko, že 
zosúladený postup označil ako formu kontaktu medzi podnikmi: „Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt medzi 
hospodárskymi jednotkami, (...), vytvára zosúladený postup podľa čl. 81 ods. 1 Zmluvy, pokiaľ je cieľom alebo 
následkom takéhoto kontaktu vytvorenie takých podmienok súťaže, ktoré nezodpovedajú normálnym 
podmienkach na danom trhu.“15  Treba pripomenúť, že sa nevyžaduje pravidelný kontakt medzi štatutárnymi 
orgánmi podnikov. Podľa ustálenej judikatúry predpokladom aplikácie článku 101 ZFEÚ nie je konanie ani 
vedomosť spoločníkov alebo hlavných vedúcich pracovníkov dotknutého podniku, ale konanie osoby, ktorá je 
oprávnená konať v mene podniku.16 Definitívny výklad v tejto otázke podal Súdny dvor, podľa ktorého „Článok 
101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že na konštatovanie dohody obmedzujúcej súťaž nie je 
nevyhnutné preukázať osobné konanie štatutárneho zástupcu podniku alebo osobitný súhlas tohto zástupcu 
v podobe splnomocnenia s konaním svojho zamestnanca, ktorý sa zúčastnil na protisúťažnom stretnutí.“17 
Z uvedeného vyplýva, že postačuje ak v danom prípade koná osoba, ktorá bežne koná v obdobných prípadoch 
v určitej oblasti a že druhá strana môže dôvodne predpokladať, že ide o konanie v mene daného podniku.  
Kontakt môže byť priamy alebo nepriamy, teda podniky môžu byť spolu v kontakte priamo, prostredníctvom 
schôdzok, písomných, faxových, elektronických správ, alebo telefonicky alebo nepriamo prostredníctvom tretích 
osôb, sprostredkovateľov, združení a podobne. Ako bolo naznačené vyššie pri analýze významu výmeny 
informácii pre kolúziu, podniky môžu byť v kontakte aj ďalšími špecifickými spôsobmi, ktoré sú pre 
nezainteresovaného pozorovateľa nepostrehnuteľné, napríklad spomínaná výmena informácií na aukciách, kde 
pôsobia podniky ako nezávislí konkurenti, alebo prostredníctvom zverejnenia správ, ktoré sú pre 
nezainteresovanú osobu všeobecné, respektíve, nič nehovoriace. 
Súd vo svojej judikatúre požaduje, aby konanie smerujúce k nedovolenej kolúzii bolo vedomé. Napríklad 
v prípade Suiker Unie uvádza, že zosúladený postup je taká forma koordinácie, ktorá vedome umožňuje nahradiť 
riziká súťaže praktickou spoluprácou medzi nimi, ktorá vedie k podmienkam súťaže, ktoré nezodpovedajú 
normálnym podmienkam na trhu18.  Kartel teda nemôže vzniknúť výslednom náhodných okolností. 
 Vedomé konanie si však nemožno zamieňať s úmyselným konaním. Nie je teda potrebné, aby zakázaná 
kolúzia vznikla „úmyselne“, postačuje „nedbanlivosť.“  Na skutočnosť, že kartel môže vzniknúť z nedbanlivosti 
odkazuje nariadenie č. 1/2003 v čl. 23 ods. 2, Komisia vo svojom usmernení o pokutách19, a potvrdzuje to aj 
judikatúra20. Z nedbanlivosti sa možno zúčastniť na „celkovom karteli“ účasťou hoci len na elementárnom 
zosúladenom postupe, pokiaľ podnik vie, alebo môže vedieť, že spolu tvoria jeden komplex21. 
 Podnik sa teda ťažko môže úspešne brániť tým, že nevedel, že svojím správaním vytvorí kartel. Podnik 
teda nesie zodpovednosť za svoje správanie a musí byť tým opatrnejší, čím je kolúzia pravdepodobnejšia, 
napríklad v dôsledku koncentrovanosti, alebo transparentnosti trhu, či intenzity kontaktov podnikov, a podobne. 
Podnik by mal vedieť, že každým svojím konaním, ktorým môže zvýšiť pravdepodobnosť kolúzie, môže spôsobiť 
vytvorenie zakázaného kartelu, ktorého sa tak stane účastníkom a nepostačí, že vytvorenie kartelu nemal priamo 
v úmysle. 

Na to, aby mohol byť kontakt medzi podnikmi považovaný za zakázaný zosúladený postup, účelom tohto 
kontaktu musí byť protisúťažná spolupráca, ktorá má odstrániť alebo odstraňuje neistotu o budúcom správaní na 
trhu. Legálnu a nelegálnu spoluprácu vymedzil súd už v citovanom rozsudku Suiker Unie, keď za nelegálnu 
označil takú, ktorej účelom  alebo následkom je buď ovplyvniť správanie sa skutočných alebo potenciálnych 
súťažiteľov na trhu, alebo odhaliť týmto súťažiteľom smer správania sa, ktoré sa rozhodli prijať alebo zamýšľajú 

                                                
14 BLACK, O.: Communication, Concerted Practices and the Oligopoly Problem. cit. podľa PAGE, W. H.: 
Communication and Concerted Action. 2007. s. 428. 
15 Rozsudok z 15. marca 2000, Cimenteries CBR/Komisia, T-25/95, EU:T:2000:77 (ďalej len „Cimenteries“), 
abstrakt ods. 19, ods.  1852. 
16 Rozsudok zo 7. júna 1983, Musique Diffusion française/Komisia, C-100/80, EU:C:1983:158, (ďalej len „ 
Musique Diffusion française“), ods. 97. 
17 Rozsudok zo 7. februára 2013, Slovenská sporiteľňa, C-68/12, EU:C:2013:7, bod 2 výroku. 
18 Rozsudok zo 16. decembra 1975, Suiker Unie a i./Komisia, C-40/73, EU:C:1975:174, (ďalej len „Suiker 
Unie“) ods. 26. 
19 Usmernenie k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 
(2006/C 210/02) (Ú.v. EÚ, C 210, 1.9.2006, s. 2), ods. 29. 
20 Suiker Unie, ods. 611. 
21 Napríklad Ciminteries, abstrakt ods. 26. 
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prijať na trhu.22  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v uvedenom prípade hovorí súd o rôznych spôsoboch 
vytvorenia „zosúladeného postupu“, avšak skôr ide o dve cesty k tomu istému cieľu, ktoré môžu byť navzájom 
prepojené. 

Podstatou spolupráce je teda výmena informácií23, ktoré sú spôsobilé odstrániť neistotu o budúcou 
správaní podnikov na trhu, a teda umožniť zakázaný zosúladený postup. Postavenie významného elementu pre 
vytvorenie zosúladeného postupu dáva výmene informácií aj tá skutočnosť, že na rozdiel od trhovej štruktúry, 
bariér vstupu, vývoja dopytu, trhových podielov, diskotných faktorov, a iných faktorov posilňujúcich kolúziu, je 
výmena informácií jediný faktor, ktorý môžu strany ovplyvniť, keďže zvyšné možno považovať z krátkodobého 
hľadiska za exogénne veličiny. Čo je však z právneho hľadiska dôležité, vedome cielená  výmena informácií 
odlišuje dovolenú kolúziu od nedovolenej. 

Z ekonomickej teórie ako aj z rozhodovacej praxe vyplýva, že nie každá výmena informácií má byť 
posudzovaná ako vytváranie zosúladeného postupu. Pokiaľ komunikácia neznižuje neistotu podniku v súvislosti 
so správaním konkurentov, a teda nemôže si byť istý ďalším správaním konkurentov, nie je takáto výmena 
informácií zakázaná.24 Zvyčajne sa za faktory, ktoré ovplyvňujú, do akej miery môže mať výmena informácií 
protisúťažný charakter považujú: 
- komunikácia je súkromná alebo je verejná adresovaná konkurentom aj zákazníkom, 
- vymieňané informácie sú historické, súčasné, alebo sa týkajú budúcnosti, 
- komunikácia je jednorazová alebo opakovaná. 

V tejto súvislosti judikatúra zdôrazňuje, že je potrebný individuálny prístup k hodnoteniu každého 
systému výmeny informácií: „... zlučiteľnosť (...) systému výmeny informácií s pravidlami Spoločenstva 
o hospodárskej súťaži nemôže byť posudzovaná abstraktne. Závisí od hospodárskych podmienok na dotknutých 
trhoch a charakteristických vlastností systému, najmä od účelnosti, podmienok vstupu a účasti na výmene, ako 
aj od charakteru vymieňaných informácií – tie môžu byť napríklad verejné alebo dôverné, zoskupené alebo 
rozdrobené, historické alebo súčasné – ich pravidelnosti a ich významu pre určenie cien, objemu alebo 
podmienok plnenia.“25 
Určité správanie na trhu, „paralelné správanie“, je podľa judikatúry síce podmienkou a silným dôkazom 
zosúladeného postupu, avšak nie jedinou podmienkou a nie jediným postačujúcim dôkazom zosúladeného 
postupu26. 
 Paralelné správanie možno identifikovať a zároveň preukázať zberom dát na trhu, matematickými 
a ekonometrickými modelmi, a podobne. Jediné, čo však možno touto analýzou preukázať je to, že výsledok 
správania firiem na trhu nie je totožný s výsledkom, ktorý by mali dosiahnuť v prípade existencie dokonalej 
konkurencie. Takéto zistenie však celkom zjavne nepostačuje na to, aby mohli byť firmy postihnuté za vytvorenie 
kartelu. Ako bolo totiž  už niekoľko krát uvedené, koluzívny výsledok môže vyplynúť aj z náhody, respektíve 
prirodzeného správania sa subjektov na trhu. Zistenie koluzívneho výsledku na trhu postačuje na ekonomické 
konštatovanie, že bola narušená súťažná rovnováha, nepostačuje však na právny záver o vytvorení kartelu. 
 Orgány ochrany hospodárskej súťaže v tejto súvislosti začali požívať pravidlo „paralelizmus plus“ 
(parallelism plus rule), ktoré spočíva v tom, že „zistenie protiprávneho správania nie je presvedčivejšie ani vtedy, 
pokiaľ je cenový paralelizmus sprevádzaný faktorom, ktorý ho uľahčuje (tak napríklad stanovenie konečnej ceny 
konečnému spotrebiteľovi, klauzuly najlepšej ceny, alebo výmena informácií), pokiaľ nie je dokázané, že sa firmy 
skoordinovali, aby zaviedli, alebo udržali túto uľahčujúcu praktiku. Inými slovami, pokiaľ niet dôkazu, že sa 
dohodli na určitej praktike, samotný fakt, že sa riadili touto praktikou nie je dôkazom kolúzie.“27  

Podľa M. Mottu nie je žiaduce, aby bolo nelegálne koluzívne správanie odvodzované od údajov o trhu 
(ktoré zahŕňajú iba výsledky), a preto je rozumnou praktikou právny prístup, podľa ktorého je potrebné získať 
nejaké pevné dôkazy kolúzie.28 Firmy tak môžu byť postihnuté za protisúťažné správanie, iba ak sa preukáže, 
že komunikovali s cieľom udržať kolúziu. Výhodou tohto pravidla je, že rozhodovanie je založené na dôkazoch, 
ktoré sú spôsobilé byť dôkazmi pred súdom. Prípadná slabosť tohto pravidla môže vyplývať z toho, že závisí od 
dvoch faktorov. Po prvé, neumožňuje postihnúť tie koluzívne praktiky, ktoré nepotrebujú „uľahčujúcu praktiku“ 
(facilitating practice). Po druhé, príslušné orgány musia byť schopné spozorovať uľahčujúcu praktiku.29 

 

                                                
22 Suiker Unie, ods. 174. 
23 MUNKOVÁ, J. & kol. Soutěžní právo. 2006. s. 89. 
24 Rozsudok z 20. januára 1994, Ahlström Osakeyhtiö a i./Komisia, C-89/85, EU:C:1993:120 (ďalej len 
„Ahlström“), ods. 64. 
25 Rozsudok  z 23. novembra 2006,  Asnef-Equifax, C-238/05, EU:C:2006:734, ods. 54, podobne napríklad aj 
Suiker Unie, ods. 28 a 68. 
26 Napríklad Rozsudok zo 14. júla 1972, ICI/Komisia, C-48/69, EU:C:1972:70, ods. 66.  
27 MOTTA, M. Competition Policy. 2004. s. 188. 
28 Tamtiež. s. 189. 
29 GERLACH, H.: Stochastic Market Sharing, Partial Collusion and Collusion.  2007, s. 2.  
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3 TYPY PROTISÚŤAŽNEJ KOORDINÁCIE S VYUŽITÍM ALGORIMOV A UMELEJ INTELIGENCIE 

Ezrachi a Stucke identifikujú štyri typy možného využitia algoritmov, elektronickej spolupráce 
a koordinácie, či využitia umelej inteligencie v súvislosti s protisúťažným konaním: „posol“ (messenger), hub-
and-spoke koordinácia, „predvídateľný agent“ (predictable agent) a „digitálne oko“ (digital eye).30 

Využitie počítačových nástrojov ako „posla“ je najjednoduchším nástrojom koordinácie medzi 
podnikateľmi. V tomto scenári počítače vykonávajú vôľu ľudí (podnikateľov a ich manažérov) a vymieňajú citlivé 
trhové informácie. Keďže ide o automatizovaný systém výmeny informácií, podnikateľ nemusí zadávať príkaz na 
zaslanie konkrétnej informácie, tento môže byť prenášaný automaticky. Už samotné vytvorenie systému na 
výmenu informácií, ich zasielanie a spracovávanie medzi podnikateľmi zrejme napĺňa skutkovú podstatu zákazu 
dohôd obmedzujúcich súťaž. V tomto kontexte je dokonca možné identifikovať úmysel konať protisúťažne, keďže 
takéto konanie má sotva iné vysvetlenie.  

Ako jeden z prvých príkladov takéhoto správania s využitím31 algoritmov je prípad Topkins. Podľa 
obžaloby David Topkins bol zamestnancom spoločnosti, ktorá predávala plagáty a rámované obrazy 
prostredníctvom online trhovísk, vrátane prostredia Amazon. Spolčenie spočívajúce v stanovovaní cien malo 
spočívať v nasledujúcom konaní: 

„Za účelom vytvorenia a vykonania obžalovaného spolčenia a sprisahania, žalovaný a jeho 
spolupáchatelia vykonali úkony smerujúce ku spolčeniu a sprisahaniu, ktoré zahŕňajú najmä: a. TOPKINS a jeho 
spolupáchatelia sa zúčastnili na rozhovoroch a komunikácii so zástupcami iných firiem predávajúcich plagáty, 
aby prediskutovali ceny dohodnutých plagátov.  

b. Počas týchto rozhovorov a komunikácií sa TOPKINS a jeho spolupáchatelia dohodli na stanovení, 
zvýšení, udržaní a stabilizácii cien dohodnutých plagátov.  

c. S cieľom realizovať túto dohodu sa TOPKINS a jeho spolupáchatelia dohodli na prijatí špecifických 
cenových algoritmov pre dohodnuté plagáty s cieľom koordinovať zmeny ich cien.  

d. Na podporu sprisahania, TOPKINS napísal počítačový kód, ktorý inštruoval softvér založený na 
algoritme spoločnosti A, aby určil ceny dohodnutých plagátov v súlade s touto dohodou.  

e. Za účelom dosiahnutia dohôd o cenách, presadzovanie dodržiavania dohodnutých dohôd a 
monitorovanie efektívnosti cenových algoritmov, TOPKINS a jeho spolupáchatelia zozbierali, vymieňali, 
monitorovali a prediskutovali informácie o cenách a predaji dohodnutých cien plagáty.  

f. V súlade s dosiahnutými dohodami, TOPKINS a jeho spolupracovníci predali, distribuovali a akceptovali 
platby za dohodnuté plagáty na tajných, nekonkurenčných cenách na Amazon Marketplace.“32 

Prípad Topkins  bol ukončený  v apríli 2015 priznaním D. Topkinsa a uzatvorením dohody o vine 
a treste.33  

Druhá forma koordinácie, hub-and-spoke34 praktiky sa vo všeobecnosti vyznačujú kombináciou 
vertikálnych vzťahov a horizontálnych vzťahov, keď v dôsledku vzťahov a výmeny informáci v dodávateľsko-
odberateľskom reťazci príde ku koordinácii medzi samotnými dodávateľmi alebo odberateľmi, a to bez toho, aby 
priamo komunikovali. Výmenu informácií v tomto prípade „zabezpečuje“ tzv. hub, teda podnikateľ, u ktorého sa 
sústreďujú informácie a ktorý ich spracováva takým spôsobom, že prichádza ku koordinácii správa dodávateľov 
alebo odberateľov.  

V porovnaní s prvým scenárom, výmena informácií vo vertikálnom vzťahu medzi podnikateľmi 
nepredstavuje sama o sebe protisúťažné správanie a ani nemusí mať protisúťažný cieľ. Ku koordinácii môže 
prichádzať dvoma spôsobmi. Buď koordinuje a riadiť ľudská bytosť, alebo samotná koordinácia je zverená 
algoritmu, ktorý prijíma, spracúva a rozosiela informácie podnikateľom na rovnakej úrovni dodávateľsko-
odberateľského reťazca. Takýmto spôsobom môžu byť dizajnované platformy sprostredkúvajúce zákazníkov 
a sprostredkovateľov, ak napríklad tieto platformy navrhujú alebo odporúčajú ceny ako „súťažné ceny“. Ak tieto 
návrhy smerujú nad reálne trhové ekvilibrium a vytvárajú „paralelnú trhovú realitu“, potom takýto algoritmus môže 

                                                
30 EZARCHI, A., STUCKE, M.E.: Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. 
University of Illinois Law Review, 2017, s. 1775-1810. 
31 U.S. v Topkins [online] https://www.justice.gov/atr/case/us-v-david-topkins 
32 UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA: Information, United states 
of America v David Topkins. 6.4.2015. [online] https://www.justice.gov/atr/case-
document/file/513586/download.  
33 UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA: Plea agreement, United 
states of America v David Topkins. 30.4.2015. [online] https://www.justice.gov/atr/case-
document/file/628891/download. 
34 Podrobnejšie napríklad ODUDU, O.: Indirect Information Exchange: The Constituent Elements of Hub and 
Spoke Collusion. European Competition Journal, Vol 7, No 2, 2011, s. 205-242. BAR-ISAAC, R. SHERMAN, M.: 
Information Exchanges and the Double Agent: Competing Undertakings in Vertical Relationship.  European 
Competition Law Review, 10/2013, s. 503-508. 
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mať protisúťažné následky. Otázkou dokazovania potom je, či účastníci systému vedeli alebo mohli vedieť 
o takomto správaní algoritmu platformy, do ktorej sa zapojili, či takéto správanie algoritmu bolo takýmto 
protisúťažným spôsobom definované, alebo ide len o náhodný a vedľajší produkt.   

Príklad takéhoto hub-and spoke mechanizmu spolupráce prostredníctvom platformy možne identifikovať 
vo veci Eturas.35 

Litovská spoločnosť  Eturas spravovala elektronický registračný systém E-TURAS, ktorý umožňuje 
cestovným kanceláriám, ktoré so spoločnosťou Eturas uzavreli licenčnú zmluvu, aby ponúkali zájazdy 
a rezervovali prostredníctvom svojej internetovej stránky jednotným spôsobom určeným spoločnosťou Eturas. 
Uvedená licenčná zmluva neobsahovala žiadne ustanovenia, ktoré by umožňovali správcovi uvedeného systému 
meniť ceny za ponúkané služby stanovené cestovnými kanceláriami používajúcimi uvedený systém. Kľúčovým 
pre skúmaný prípad bolo oznámenie, ktoré zaslal správca systému: „Po vyhodnotení vyjadrení, návrhov a prianí, 
pokiaľ ide o uplatnenie výšky zliav pri on-line rezervácii vyjadrených cestovnými kanceláriami, umožníme, aby 
sa on-line zľavy v rozmedzí od 0 % až 3 % určovali individuálne. Tento ‚strop‘ výšky zliav umožní zachovať 
provízie a normalizovať podmienky hospodárskej súťaže. Upozornenie! V prípade cestovných kancelárií, ktoré 
ponúkajú zľavy prevyšujúce 3 %, budú zľavy od 14. hodiny automaticky znížené na 3 %. Ak ste šírili informácie 
o výške zliav, odporúčame ich podľa toho upraviť.“ Litovský orgán na ochranu hospodárskej súťaže videl začiatok 
protisúťažného konania v momente keď sa dané oznámenie správu systému E-TURAS, ktoré sa týkalo zníženia 
výšky zliav, objavilo v rezervačnom systému E-TURAS, a zaviedlo sa systematické obmedzovanie tejto výšky 
v rámci prevádzkovania tohto systému. 
V danom prípade Súdny dvor EÚ potvrdil líniu svojej rozhodovacej praxe, že ak sa podnikateľ zúčastní schémy 
výmeny informácií, alebo možnosti výmeny informácií, je považovaný za účastníka dohody bez ohľadu na jeho 
aktivitu alebo pasivitu a bez ohľadu na to, či sa na samotnej protisúťažnej spolupráce zúčastňoval, ak sa od 
protisúťažného konania explicitne nedištancuje: „Súdny dvor už tiež rozhodol, že pasívne spôsoby účasti na 
porušení, ako je účasť podniku na stretnutiach, počas ktorých boli uzavreté dohody protisúťažnej povahy, bez 
toho, aby proti nim zjavne namietal, poukazujú na spoluúčasť, ktorá môže viesť k vzniku jeho zodpovednosti 
v rámci článku 101 ZFEÚ, lebo schválenie nezákonnej iniciatívy konkludentne bez verejného dištancovania sa 
od jej obsahu alebo bez jej oznámenia správnym orgánom, vedie k podpore porušovania a sťažuje jeho 
odhalenie.“36  

Preto podľa Súdneho dvora „Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ správca 
elektronického informačného systému, ktorého účelom je umožniť cestovným kanceláriám predávať na ich 
internetových stránkach zájazdy v rámci jednotného rezervačného systému, zašle týmto hospodárskym 
subjektom prostredníctvom systému osobnej elektronickej pošty správu, ktorou im oznamuje, že zľavy na 
produkty predávané prostredníctvom uvedeného systému budú obmedzené a že po rozoslaní tohto oznámenia 
sa v systéme uskutočnia technické zmeny nevyhnutné na zavedenie uvedeného opatrenia, možno sa od 
okamihu, keď uvedené hospodárske subjekty mali vedomosť o oznámení zaslanom správcom systému, 
domnievať, že sa zúčastnili zosúladeného postupu v zmysle uvedeného ustanovenia, pokiaľ sa verejne 
nedištancovali od tohto postupu alebo ho neoznámili správnym orgánom, alebo nepredložili iné dôkazy na účely 
vyvrátenia tejto domnienky, ako napríklad dôkaz o systematickom uplatňovaní zľavy presahujúcej dotknuté 
obmedzenie.“37  

Samotná účasť na hub-and-spoke mechanizme výmeny informácií by preto mala zakladať domnienku 
účasti na protisúťažnom konaní, pričom však za prísnych podmienok je možné túto domnienku vyvrátiť. Musí byť 
preukázané, že príjemcovia poznali obsah zaslanej správy, keďže „[p]rezumpcia neviny bráni tomu, aby sa 
vnútroštátny súd domnieval, že samotné zaslanie tohto oznámenia môže predstavovať dôkaz dostačujúci na 
preukázanie, že jej príjemcovia nevyhnutne mali mať vedomosť o jeho obsahu.“38 Ako však v takomto prípade 
pristupovať v situácii, keď sa so správou neoboznámi človek (zamestnanec alebo manažér) ale iba ju spracuje 
určitý počítačový program. Javí sa, že aj v takomto prípade by bola daná zodpovednosť podnikateľov, pretože 
by malo byť irelevantné, či správanie podnikateľa sa prispôsobilo na základe prečítania správy manažérom alebo 
zamestnanca podnikateľom alebo či tak bolo vykonané na základe strojového spracovania, ak takéto 
spracovanie nastavil alebo umožnil nastaviť podnikateľ.  

Tretím možným scenárom je „predictable agent“, t.j. situácia, kedy každý podnikateľ jednostranne 
využíva počítač ako súčasť svojej stratégie  na zvýšenie transparentnosti trhu a predpovedanie správania.  
Takýto algoritmus sa za konkrétnych okolností môže správať dvoma spôsobmi: môže udržiavať cenu vyššiu ako 
súťažnú a „trestať“ takéto správanie zo strany iných podnikateľov, alebo sa môže správať „súťažne“, a teda 
sledovať správanie iných podnikateľov na trhu s cieľom dosiahnuť trhové ekvilibrium. V zásade tento model 
vylučuje komunikáciu medzi podnikateľmi alebo výmenu informácií medzi počítačovými systémami konkurentov. 

                                                
35 Rozsudok z 21. januára 2016, Eturas a i., C-74/14, EU:C:2016:42.  
36 Eturas, ods. 28. 
37 Eturas, výrok rozsudku.  
38 Eturas, výrok rozsudku. 
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Ide teda model, ktorý simuluje rozhodovanie podnikateľa, ktorý nemá interní informácie konkurenta. V porovnaní 
však s rozhodovaním človeka je toto rozhodovanie rýchlejšie, dokáže pracovať s obrovským množstvom dát, 
eliminuje chyby v rozhodovaní, je menej pravdepodobné, že vypukne cenová vojna v dôsledku neúplných 
informácií. Využívanie takýchto nástrojov viacerými podnikateľmi potom môže viesť, najmä pri oligopolistickej 
štruktúre trhu, k tichej kolúzii, a dosahovaniu supra-súťažnej ceny39.  

Samotná tichá kolúzia nie je zakázaná, avšak môže byť relevantná pri posudzovaní koncentrácií. 
Samotné nastavenie programu však môže mať za následok rôznu úroveň paralelného správania podnikateľov 
na škále definovanej O. Blackom. Ale aj v prípade, ak by bol algorimus definovaný tak, aby smeroval 
k vedomému paralelismu (čo je v konečnom dôsledku racionálna stratégia podnikateľa), bez dôkazov 
o komunikácii a koordinácii medzi podnikateľmi samotnými nemajú orgány ochrany hospodárskej súťaže veľa 
možností pre intervenciu.40 A to dokonca ani v prípade, ak by boli dôsledky na trh skutočne negatívne. 

Iná situácia by bola, keby sa využívanie algoritmov a programov vychýlilo od nezávislých stratégií medzi 
podnikateľmi, a teda podnikatelia by si boli vedomí, že ich konkurenti používajú obdobné nástroje, pričom 
spoločným zapojením týchto nástrojov je možné dosiahnuť protisúťažný výsledok. V takomto prípade bi vznikla 
„kolúzia o kolúzii“ a pre orgán ochrany hospodárskej súťaže by to bol ďalší element pre posudzovanie úmyslu 
podnikateľov a charakteru ich správania sa.  

Štvrtým modelom je digitálne oko, kedy sa firma v plnom rozsahu vo svojom rozhodovaní spolieha na 
umelú inteligenciu, a teda počítač autonómne stanovuje ciele firmy, ako maximalizáciu zisku, optimalizáciu 
výkonnosti a podobne. Na rozdiel od predchádzajúceho modelu, počítač nemá preddefinovanú stratégiu, a teda 
nemožno ani predikovať pôsobenie umelej inteligencie so schopnosťou učenia sa na trhu. Vo všeobecnosti takýto 
mechanizmu nespadá vôbec do rámca možného postihu orgánom ochrany hospodárskej súťaže. Otáznym však 
ostáva nastavenie programu, aby sa nezačal správať takým spôsobom, aby spôsoboval kolúziu, osobitne 
v prípade, ak viacerí podnikatelia budú používať rovnaký program. Ak by bol program nastavený tak, že 
umožňuje komunikáciu s inými platformami a výmenu citlivých informácií s týmito platformami, nejaví sa, že by 
z právneho hľadiska mala byť situácia iná, ako by takýmto spôsobom komunikovali priamo manažéri týchto firiem.    
  
4 ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU SOFTVÉRU A ZARIADENÍ VYUŽÍVAJÚCICH UMELÚ INTELIGENCIU 

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ nie sú zákazom dohôd obmedzujúcich súťaž postihnutí iba 
podnikatelia, ktorí priamo vyrábajú alebo odávajú produkt alebo službu, ktoých sa zakázaná praktika týka, teda 
postihnúť „pomocníka“ v karteli. Historicky prvým prípadom, kedy bola „pomocníkovi“ uložená pokuta, je prípad 
kartelu týkajúceho sa organických peroxidov. Európska komisia v danej veci uložila  rozhodnutím 2005/349/ES 
z 10. decembra 2003 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a podľa článku 53 Dohody o EHP (vec 
COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) (ďalej len „rozhodnutie Organické peroxidy“)41 spoločnosti AC-
Treuhand AG (ďalej len „spoločnosť Treuhand“) pokutu vo výške 1000 eur.  Spoločnosť Treuhand sa zaoberala 
zberom, spracovávaním a analyzovaním dát o trhu a prezentáciou trhových štatistík. Európska komisia však 
počas vyšetrovania kartelu týkajúceho sa organických peroxidov, že spoločnosť vykonávala pre kartel 
nasledujúce služby: 
a) organizovala stretnutia členov dohody, najčastejšie v Zürichu, zúčastňovala sa ich, ako aj niektorým 
predsedala; 
b) vypracovávala, distribuovala a znovu zbierala takzvané „ružové“ a „červené“ listy s dohodnutými trhovými 
podielmi, ktoré boli farebne odlíšené, pretože ich nebolo dovolené vyniesť z priestorov spoločnosti Treuhand;  
c) vypočítavala „plusy“ a „mínusy“, teda odchýlky od dohodnutých trhových podielov, ktoré slúžili na 
kompenzácie; 
d) preplácala cestovné náklady účastníkom kartelových stretnutí, aby sa zabránilo zaznamenaniu týchto stretnutí 
v účtovníctve účastníkov kartelu; 
e) zbierala dáta a poskytovala účastníkom dohody relevantné údaje; 
f) uchovávala písomné vyhotovenie kartelovej zmluvy; 
g) vystupovala ako moderátor v prípade sporov medzi členmi kartelu; 
h) aktívne navrhovala počas rokovaní nové kvóty; 
i) radila členom kartelu, či umožnia vstúpiť ďalším účastníkom; 
j) upozorňovala účastníkov kartelu na právne nebezpečenstvá stretnutí, ako aj radila, aké opatrenia je prijať, aby 
sa zabránilo odhaleniu zakázaných dohôd; 
k) kontrolovala údaje preložené jednotlivými účastníkmi; 

                                                
39 MEHRA, S.K.: Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms. Minnesota Law Review, 
Vol. 100, 2016 s. 1346. 
40 EZARCHI, A., STUCKE, M.E.: Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. 
University of Illinois Law Review, 2017, s. 1794.  
41 Ú.v. EÚ L 110, 2005, s. 44. 
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l) vypočítavala nové kvóty po akvizíciách alebo integrácii jednotlivých účastníkov kartelu.42  
Spoločnosť Treuhand poukazovala na to, že nebola členom kartelu, ale iba slúžila ako jeho sekretariát, 

a preto nemohla byť za takéto správanie postihnutá ako účastník kartelu. Európska komisia však prišla k záveru, 
že sa spoločnosť Treuhand „zúčastnila na koluzívnom správaní prostredníctvom svojich rozhodnutí a konania za 
účelom  obmedziť súťaž v sektore organických peroxidov, a to napriek tomu, že sama nevyrábala organické 
peroxidy.“43 Podľa Komisie správanie spoločnosti Treuhand prekročilo rámec „sekretariátu“, keďže táto 
spoločnosť vystupovala v karteli aktívne, svojím konaním a rozhodnutiami modifikovala kartel, udržiavala ho v 
efektívnosti, a dokonca mal určitú právomoc nad členmi kartelu, na základe mohlo prísť väčšiemu obmedzeniu 
súťaže, ako na akej sa dohodli zvyšní účastníci kartelu.44 Podľa zistení Komisie spoločnosť  Treuhand 
postupovala autonómne, a teda neplnila len pokyny zvyšných členov kartelu, pričom nemožno poukazovať na 
to, že si spoločnosť Treuhand len plnila svoje zmluvné povinnosti.45 Aplikácii čl. 101 ZFEÚ [vtedy čl. 81 Zmluvy 
o Založení Európskeho spoločenstva (Ďalej len „ZES“)], preto nebráni ani tá skutočnosť, že nebola obmedzená 
súťaž medzi spoločnosťou Treuhand na jednej strane a výrobcami organických peroxidov na druhej strane, ale 
iba medzi výrobcami organických peroxidov46 a ani to, že z obmedzenia súťaže neprofitovala priamo na trhu 
organických peroxidov (napríklad zvýšenie cien a alokácia zákazníkov), ale nepriamo, keď ťažila s existencie 
kartelu a získavala odmenu za svoje služby.47 
 Na základe týchto skutočností prišla Európska komisia k záveru, že spoločnosť Treuhand „bola stranou 
zmluvy a/alebo prijala rozhodnutia ako podnik a/alebo ako združenie podnikov.“48 
 Všeobecný súd rozsudkom vo veci Treuhand I49 vo vzťahu k spoločnosti Treuhand potvrdil správnosť 
záverov Európskej komisie. 
Spoločnosť Treuhand bola znovu pokutovaná aj v prípade Tepelné stabilizátory.50 V tomto karteli51 spoločnosť 
Treuhand vykonávala podobné činnosti ako v prípade kartelu týkajúceho sa organických peroxidov: 
a) organizovala stretnutia  pre účastníkov kartelu, s tým, že stretnutia sa organizovali vo Švajčiarsku, aby sa 
účastníci kartelu vyhli právomoci Komisie vykonať inšpekciu, 
b) bola prítomná a aktívne pôsobila na stretnutí účastníkov kartelu,  
c) zbierala dáta, produkčné štatistiky (vrátane výpočtu odchýlok od dohodnutých trhových podielov), 
upozorňovala na vzniknuté odchýlky, 
d) vypracovávala, distribuovala a znovu zbierala takzvané „ružové“ a „červené“ listy s dohodnutými trhovými 
podielmi, ktoré boli farebne odlíšené, pretože ich nebolo dovolené vyniesť z priestorov spoločnosti Treuhand 
(popri nich spoločnosť Treuhand vypracovala „biele“ listy obsahujúce „oficiálny“, t.j. krycí obsah rokovaní 
organizovaných spoločnosťou Treuhand), 
e) pôsobila ako moderátor v prípade sporov medzi účastníkmi kartelu, 
f) vykonávala audit dodržiavania kartelu.  
 Za vykonávanie vyššie uvedených činností bola spoločnosti Treuhand vyplácaná odmena. Na základe 
uvedeného Európska komisia pripísala spoločnosti Treuhand „ústrednú úlohu“ v karteli52 a označila ho ako 
účastníka dohody obmedzujúcej súťaž, respektíve zosúladeného postupu,53 za čo mu bola uložená pokuta, ktorá 
narozdiel od rozhodnutia Organické peroxidy nebola len v symbolickej výške.54 
 Spoločnosť Treuhand spochybnila tieto závery v konaní Treuhand II55, keď vo svojej  žalobe okrem 
iného spochybnila možnosť potrestania svojho konania ako porušenia čl. 101 ZFEÚ, pričom subsidiárne 
namietala, že jej mala byť opäť uložená len symbolická pokuta. Všeobecný súd rozsudkom zo dňa 6. februára 
2014 vo veci Treuhand II, žalobu v plnom rozsahu zamietol, pričom odôvodnenie možného postihu za „pomoc“ 

                                                
42 Rozhodnutie Organické peroxidy, bod 92.  
43 Rozhodnutie Organické peroxidy, bod 332.  
44 Rozhodnutie Organické peroxidy, bod 332. 
45 Rozhodnutie Organické peroxidy, bod 333, 337 a 338. 
46 Rozhodnutie Organické peroxidy, bod 346. 
47 Rozhodnutie Organické peroxidy, ods. 342. 
48 Rozhodnutie Organické peroxidy, ods. 349. 
49 Rozsudok z 8. júla 2008, AC-Treuhand AG/Komisia, T-99/04, EU:T:2008:256. 
50 Rozhodnutie Komisie K(2009)8682 z 11. novembra 2009 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a 
podľa článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38589 – Tepelné stabilizátory)   
51 Uvedený kartel sa delil na dva čiastkové kartely: jeden zahŕňal trh s cínovými stabilizátormi a druhý s 
epoxidovaným sójovým olejom a estermi. 
52 Rozhodnutie Tepelné stabilizátory, ods. 356.  
53 Rozhodnutie Tepelné stabilizátory, čl. 1 a 2.  
54 Za porušenie čl. 101 ZFEÚ na každom z trhov po 174 tis. eur. 
55 Rozsudok zo 6. februára 2014, AC-Treuhand/Komisia, T-27/10, EU:T:2014:59.  
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kartelu je relatívne stručné a odkazuje na rozsudok vo veci Treuhand I.56 Tento záver bol potvrdený aj Súdnym 
dvorom.57 
 Judikatúra vo veciach „Treuhand“ naznačuje, že za obdobných podmienok by mohol byť postihnutý aj 
výrobca softvéru alebo iných počítačových nástrojov, ak by boli zamerané práve na organizovanie a kooperáciu 
protisúťažného konania. Osobitne by sa to týkalo prevádzkovateľa platformy typu „messenger“ alebo „hub-and-
spoke“ platformy. 
 
 
5 ZÁVER 

Výhodou prístupu k legilatívnej úprave ochrany hospodárskej súťaže v príapde práva Európskej únie, ako 
i v prípade amerického právneho poriadku je jeho flexibilnosť. Napriek tomu, že právna úprava bola prijatá 
v úplne iných trhových podmienkach ako digitálna doba, tak dokáže postihnúť protisúťažné konania bez ohľadu 
na spôsob a technológie, ktoré boli použité pri tomto protiprávnom konaní. Napriek tomu možno identifikovať dve 
výzvy pre legislatívny rámec. Prvou výzvou je posudzovanie konania a výsledkov takéhoto konania, ktoré doteraz 
neboli vnímané ako protisúťažné konania v právnym zmysle slova (teda ako protiprávne konanie), avšak 
v konečnom dôsledku môžu mať negatívny dopad na trhové prostredie. Tu však bude potrebné hľadanie novej 
hranice bedzi dovoleným a zákázaným správaním tak, aby nedošlo k „nadreguláciii.“ Druhou oblasťou sú 
procesné otázky, vyšetrovanie protiprávneho konania v digitálnom priestore, pričítanie zodpovednosti 
a definovanie trhov.  
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Abstract: The article is focused on the comparison of legal orders valid in the Czech and Slovak republic from 
the point of the cryptocurrencies’ taxation (virtual currencies). Authors analyse legal orders of compared countries 
with the aim of finding out whether the legislative of cryptocurrencies’ taxation brings massive differences and 
benefits to taxpayers and state. The aims of analysis stems from the fact, that one state has explicit legislation 
of cryptocurrencies’ taxation while another state lacks this explicit legislation. Authors evaluate questions of 
cryptocurrencies’ taxation for the purpose of tax base calculation of a taxpayer who has income form 
cryptocurrencies as well.  
 
Abstrakt: Predmetom príspevku je porovnanie právnych poriadkov Českej a Slovenskej republiky z pohľadu 
problematiky zdaňovania kryptomien (virtuálnych mien). Autori analyzujú právne poriadky uvedených krajín 
s cieľom zistiť, či prináša právna úprava zdaňovania kryptomien výrazné rozdiely a výhody pre daňovníkov a štát. 
Ciele analýzy vychádzajú zo skutočnosti, že jeden štát má právnu úpravu výslovne zdaňovania kryptomien, kde 
na proti tomu u druhého štátu táto úprava absentuje.  Autori v príspevku tiež analyzujú otázky oceňovania 
kryptomien za účelom výpočtu daňového základu daňovníka, ktorý ma z predaja kryptomien príjem.  
 
Key words: cryptocurrency, virtual currency, income tax, tax base, cryptocurrencies’ taxation. 
 
Kľúčové slová: Kryptomena, virtuálna mena, daň z príjmu, základ dane, zdaňovanie kryptomien. 
 
 
ÚVOD 

 
Kryptomeny  a ich vzostup, ale bohužiaľ aj pád spôsobil v spoločnosti značný záujem o využitie 

kyberpriestoru na obchodovanie bez hraníc a mantinelov, ktoré by im mohli právne poriadky pripraviť. Nie je nič 
nezvyčajné, keď jednotlivec vyhľadáva spôsoby, akým by si mohol život takpovediac uľahčiť tým, že obíde 
právom stanovenú autoritu a v spojitosti ušetrí si náklady, ktoré by tejto autorite musel uhradiť. Sociologický 
rozmer slobody, ktorý často býva spájaný s problematikou blockchain, by som charakterizoval ako túžbu 
jednotlivca robiť niečo, na čo nikto nemá dosah.  

Tak ako boli na internetových portáloch prvé anonymné diskusie s neregulovaným obsahom, kde si 
mnoho prispievateľov vylievalo svoju zlosť, alebo prejavovali sympatie voči skutočnostiam a osobám, ktoré by v 
skutočnom živote zapreli, prišla vlna alebo skôr revolúcia transakčnej slobody využitím kyberpriestoru a 
technológie blockchain1. Decentralizovaná online databáza, v ktorej,  každý užívateľ vidí všetci transakcie 
ostatných užívateľov, ale nikto nevie, kto je kto, predstavuje využitie technológie blockchain ako prostriedku a 
vyjadrenia slobody v kybepriestore pri výmene dát. 

V súčasnosti sa túto technológiu snažia využívať nie len súkromné osoby, ale aj orgány verejnej moci.  
V prípade, ak túto technológiu začnú používať orgány verejnej moci2, ktoré ju budú využívať napríklad na 
efektívnu kontrolu a výber daní, zrejme sa spreneveríme pôvodnému úmyslu jej existencie. Na druhej strane nie 
je potrebné dávať kyberpriestoru možnosti jeho využitia len s potrebou nekončiacej slobody, nakoľko cieľom 
takéhoto využitia môže byť aj trestná činnosť. Nie je novinkou, že organizovaný zločin využíva kryptopeniaze na 
realizáciu protiprávnych obchodov.3   Potom je na mieste sa pýtať, komu a ako je využitie technológie blockchain 
                                                
1 Bližšie pozri: RAKOVSKÝ, P. a POLÁKOVÁ, Z.: Blockchain technológie- regulačné výzvy a príležitosti. In. 
Bratislavské právnické fórum 2018,  Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22. - 23. februára 
2018 - ÚSTAVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ FINANČNÉHO PRÁVA. Univerzita Komenského v Bratislava, 
Právnická fakulta, 2018, str. 80-89 
2 Aj slovenská finančná správa plánuje využitie technológie blockchain na zefektívnenie výberu daní. Bližšie 
pozri: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_blockchain-ts/bc 
3 Bližšie pozri: https://www.forbes.com/sites/nikitamalik/2018/08/31/how-criminals-and-terrorists-use-
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prospešné a aké sú skutočné morálne a právne parametre tejto technológie? Ostávame znova na pomyselnej 
váhe otázky, čo je blockchain a komu má slúžiť.4   

 
2 O KRYPTOMENÁCH  

 Ako bolo už v článku uvedené ide o decentralizovanú databázu, ktorá z najširšieho hľadiska predstavuje 
spôsob komunikácie založenej na dôvere a transparentnosti. Predmetná dôvera a transparentnosť má limity, 
ktoré sú odvodené od jej používateľov. Štandardné používanie kryptomien by sme si mohli definovať tak, že ide 
o používanie digitálnych mien na obchody, ktoré sú v súlade s právom. Nakoľko otázka právnej povahy 
kryptomien nie je celosvetovo vyriešená, dochádza tu k právnemu partikularizmu. V rámci neho sú krajiny, ktoré 
kryptomeny považujú za fiat meny, iné zas nie. No otázky, ktoré skutočne trápia jednotlivé krajiny pri chýbajúcej 
regulácii ich existencie, vedú k daňovým zákonom.  

Tak ako bolo v úvode spomenuté, kryptomeny zaznamenali za posledné dva roky svoje vrcholy a pády. 
Podstatou ich vrcholu bol deň, keď bitcoin dosiahol svoj trhový rekord. Ekonómovia považujú kryptomeny za 
predmet špekulácie a ako sa vyjadril aj doc. Stanek z Katedry ekonomických vied Právnickej fakulty Univerzity 
komenského v Bratislave na konferencii Bratislavské právnické fórum 2018, volatilita kryptomien ich automaticky 
posúva k prostriedkom finančných špekulácií. Jasný dôkaz môžeme vidieť po tom, čo Bitcoin dosiahol v roku 
2018 svoj vrchol a v súčasnosti pozorujeme len jeho pád. Tento pád ovplyvnil aj ostatné kryptomeny, ktoré 
zaznamenali pokles svojej hodnoty spolu s Bitcoinom. Klesajúci trend virtuálnych mien je dlhodobý. Trhová 
kapitalizácia Bitcoinu je dnes o 34 miliárd dolárov nižšia ako pred mesiacom. Analytik J&T banky Stanislav Pánis 
hovorí, že aj najskalnejší prívrženci kryptomien už strácajú o ne záujem. "Kúpa kryptomien pripomína stávku v 
kasíne, či lístok v lotérii. Nedokážete predpovedať, či padne červená alebo čierna. S investovaním to nemá nič 
spoločné," dodáva Pánis.5  

Medzičas, v ktorom sa kryptomeny zmietajú v ich prvej výraznej kríze, využívajú orgány verejnej moci na 
to, aby zistili, kde im kryptomeny spôsobujú finančné straty a ako týmto stratám zamedziť.6 Aj keď nie je možné 
povedať, že expresis verbis nezdanenie obchodovania s kryptomenami spôsobuje priamo straty vo výbere daní, 
štát musí prihliadať na každú ekonomickú činnosť a na každý prijem, ktorý by mohol byť predmetom zdanenia, 
aby sa vyhol situácii, kedy by  ekonomická aktivita jeho obyvateľov nezačala prevažovať v priestore, kde štát 
nemá na výber daní dosah. V tejto súvislosti tak ako predstavitelia Ministerstva financií Českej republiky, tak aj 
Slovenskej republiky zadefinovali kryptomeny, aby sa od tejto ich definície ďalej odvíjal ich status v právnom 
poriadku, ktorý nevyhnutne so sebou prináša reguláciu práv a povinností vlastníkov kryptomien. Spoločnými 
definičnými znakmi kryptomien je, že nie sú ani v Slovenskej republike (ďalej aj ako „SR“), ako ani v Českej 
republike (ďalej aj ako „ČR“) vydané ani garantované centrálnymi bankami, ani inými orgánmi verejnej moci. 
Kryptomeny nie sú naviazané na zákonné platidlo a nemajú právny status meny alebo peňazí. Aj keď chýba 
kryptomenám všeobecná akceptácia, uznávajú a používajú ich fyzické a právnické osoby ako digitálny nositeľ 
hodnôt, ktorý je nimi využívaný ako platobný prostriedok, nakoľko kryptomeny sú prevoditeľné, dajú sa uchovať 
na neskoršie použitie a využívajú sa na elektronické obchodovanie. 

 
3 ZDAŇOVANIE KRYPTOMIEN V ČR    

Pri komparácii právnej úpravy kryptomien v ČR a SR, je potrebné si stanoviť koho, teda akú osobu 
budeme zdaňovať, respektíve aký príjem budeme zdaňovať. Tak ako v ČR, aj na Slovensku sa zdaňuje príjem 
z činnosti, ktorým daňovník dosahuje zisk, ide iba o zdaniteľný príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane 
oslobodený. Ak teda poukazujeme na zdaniteľný príjem v súvislosti s kryptomenami, je  možné hovoriť len o 
príjme z predaja kryptomenien, kde ide o výmenu virtuálnej meny za majetok alebo výmenu virtuálnej meny za 
poskytnuté služby alebo odplatný prevod kryptomien prípadne príjem získaný výmenou jednej kryptomeny za 
druhú. Napriek tomu, že v právnom poriadku ČR uvedené možnosti získania zdaniteľného príjmu 
prostredníctvom kúpy, výmeny alebo predaja kryptomien nie sú expresis verbis upravené, príjmy fyzickej osoby, 

                                                
cryptocurrency-and-how-to-stop-it/#3cb9fd083990 
4 Bližšie pozri: WALCH,A.: The Path of the Blockchain Lexicon (and the Law). In. Review of Banking & Financial 
Law, Volume 36: Fall 2016 − Spring 2017, s. 713 -765, dostupné online dňa 20.11.2018: 
https://www.bu.edu/rbfl/files/2017/09/p729.pdf, ďalej pozri:  
https://www.theverge.com/2018/3/7/17091766/blockchain-bitcoin-ethereum-cryptocurrency-meaning 
5 Bližšie pozri: HOLKA, M.: "Eufória odumrela." Kryptomeny zasiahol prudký pád, bitcoin je najnižšie v tomto 
roku. In. hnonline, dostupné online dňa 20.11.2018 : https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1845810-
euforia-odumrela-kryptomeny-zasiahol-prudky-pad-bitcoin-je-najnizsie-v-tomto-roku 
6 Bližšie pozri: RAKOVSKÝ, P. a POLÁKOVÁ, Z.: Daňové aspekty digitálneho platidla bitcoin. In. Bratislavské 
právnické fórum 2018,  Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22. - 23. februára 2018 - 
ÚSTAVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ FINANČNÉHO PRÁVA. Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická 
fakulta, 2018, str. 80-89 
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ako aj právnickej osoby, ktoré boli získané zámenou kryptomeny za fiat menu, zámenu za inú kryptomenu alebo 
získanie tovarov či služieb sú predmetom zdanenia. 

 V prípade, že obchodovanie s kryptomenami je príležitostná a nepravideľná činnosť, tak ich musíme 
zaradiť do kategórie ostatných príjmov podľa § 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „zákon DzP ČR“), kde sadzba 15% pri fyzických osobách a 19% pri právnických osobách 
sa vzťahuje len na čistý zisk.7 Tento pomerne jednoduchý výpočet vychádza zo základu dane, ktorý predstavuje 
rozdiel príjmov a výdavkov. Bohužiaľ nie je možné ich podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona DzP ČR8 zaradiť medzi 
príležitostné príjmy, ktoré by boli oslobodené od dane, pokiaľ nepresiahnu hodnotu 30 tisíc českých korún ročne. 
Kryptomeny podliehajú zdaneniu podľa § 10 ods. 1. písm. b) zákona DzP ČR9 a preto vyššie uvedené 
oslobodenie od dane nie je možné.10   

 V prípadoch, že by sa jednalo o podnikateľa, je potrebné posudzovať príjem získaný z ťaženia kryptomien 
alebo predaja tovarov a služieb za kryptomeny podľa § 7 zákona DzP ČR, ide o príjem z predaja veci v rámci 
podnikania. Obzvlášť je potrebné upozorniť na nepeňažné príjmy v prípadoch, kedy by nedošlo ku zámene 
kryptomeny za klasickú menu, ale by  došlo k nákupu tovarov a služieb za kryptomeny. V takom prípade je 
potrebné oceniť a túto čiastku následne zdaniť podľa § 3 ods. 2 zákona DzP ČR. Uvedené tvrdenia vychádzajú 
z právnej povahy kryptomeny v českom právnom poriadku. Odpoveď na otázku, čo predstavujú kryptomeny 
podľa českého práva, nám poskytlo stanovisko Českej národnej banky (ďalej aj ako „ČNB“) zo dňa 10.02.201411, 
v ktorom  bolo ČNB uvedené, že obchodovanie s kryptomenami nepodlieha povoleniu ČNB a nepodlieha ani jej 
dohľadu. Podľa vyjadrenia ČNB, ktoré odznelo v apríli 2015:  

a. Kryptomeny nie sú plnohodnotnou národnou menou, ani peňažnou jednotkou žiadneho 
existujúceho štátu, v žiadnom štáte nemajú charakter zákonného platidla a nie sú teda peňažnými prostriedkami 
podľa zákona o platobnom styku.  

b. Kryptomeny predstavujú hodnotu, ktorá je digitálne vyjadriteľná, sú používané ako špeciálny 
prostriedok zámeny a môžu byť evidované a obchodované v elektronickej podobe.  

c.   Za riziko je považované krach búrz a zmenární kryptomien, odcudzenie hodnôt z virtuálnych 
peňaženiek, neexistencia právnej ochrany, zneužitie na daňové úniky, k trestnej činnosti a financovanie 
terorizmu. 

d. Pre ČNB je obchodovanie v kryptomenách okrajovým javom, ČNB nevykonáva dohľad nad 
subjektami, ktoré obchodujú v kryptomenách.12   

Uvedené vyjadrenia ČNB jasne vymedzili povahu kryptomien tak, že nejde o zákonné platidlo, ale o 
nehmotné aktívum, ktoré je elektronicky vytvorené a uložené.  Ministerstvo financií Českej republiky (ďalej aj ako 
„MFČR“) odporučilo účtovať a vykazovať kryptomeny ako zásobu „sui generis“. 13  Takéto určenie v nás inklinuje 
úsudok, že MFČR rovnako tak ČNB na účely zdanenia považuje kryptomeny za majetok podnikateľa, ktorý má 
nehmotný charakter, ale nie je to nehmotný majetok, ani pohľadávka a ani finančný majetok. Samozrejme, 
zaradenie kryptomien do zásob sui generis za účelom ich vykazovania v podvojnom účtovníctve ešte nemá vplyv 

                                                
7 HANYCH,M., DRGOVÁ, A. a GREMLICA, M.: Zdanění kryptoměn, 1. vydanie, Brno, 2018, str. 5,  dostupné 
online dňa 20.11.2018: https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf 
8 Podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona DzP ČR „Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny: a) 
příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30000 Kč; 
přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období 
počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo,“ 
9 Podľa § 10 ods. 1. písm. b) zákona DzP ČR: „Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud 
nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské 
výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben 
elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,..“ 
10 Bližšie pozri: https://investplus.cz/investice/kryptomeny-a-dane-z-prijmu-jak-zdanit-zisk-z-bitcoinu-a-dalsich-
kryptomen/ (dostupné online 20.11.2018) 
11 Bližšie pozri: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoi
ny.pdf (dostupné online 20.11.2018) 
12 TUHLAŘOVA, M.: Virtuální měny, kryptoměny a ručení za DPH, In. dostupné online 20.11.2018: 
https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/virtualni-meny-kryptomeny-a-ruceni-za-dph/  
13 Ministerstvo financií Českej republiky vychádza z § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ktorou sa vykonávajú nie ktoré 
ustanovenia zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctva v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktoré su 
podnikateľmi účtujúcimi v sústave podvojného účtovníctva. Bližšie pozri: Sdelení Ministerstva financí k účtovaní 
a vykazovaní digitálních měn, dostupné online 20.11.2018: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-
ucetnictvi-statu/ucetnictvi-podnikatelu-a-neziskoveho-sek/aktuality-a-metodicka-podpora/2018/sdeleni-
ministerstva-financi-k-uctovani-31864 
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na celkovú právnu povahu krypotmien, napriek tomu je potrebné sa pýtať, či tým MFČR chcelo niečo naznačiť, 
alebo to bolo len najoptimálnejšie riešenie z pohľadu reálnych potrieb štátu. Napríklad vyjadrenie Generálneho 
finančného riaditeľstva ČR z decembra 2017 jasne stanovuje, že kryptomeny nie sú cenné papiere, a preto nie 
je možné na ne uplatniť tzv. časový test podľa § 4 ods. 1 písm. x) zákona DzP ČR, podľa ktorého sa na cenné 
papiere, ktoré v dobe troch rokov  od nadobudnutia  do prevodu nemenia svojho majiteľa, uplatňuje oslobodenie 
od dane z  príjmu z ich predaja po uplynutí predmetných troch rokov. Túto skutočnosť majitelia kryptomien v ČR 
zrejme neocenia, ale vzhľadom na volatilitu kryptomien a prostriedok dynamického digitálneho obchodu by 
málokedy mohlo prísť k využitiu obdobnej úpravy oslobodenia od dane z príjmu pri predaji cenných papierov v 
súvislosti s § 4 ods. 1 písm. x zákona o Dzp ČR14 pri predaji kryptomien. Samozrejme psychologicky je pre 
daňovníka túto možnosť mať výhodnejšie, ako ňou vôbec nedisponovať.  

 
4 ZDAŇOVANIE KRYPTOMIEN V SR    

 
Právna úprava v SR je v otázkach kryptomien konkrétnejšia vďaka novele č. 213/2018 Z. z., ktorou došlo 

k zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o DzP 
SR“).  Systematicky hneď v úvode zákona o daní z príjmov SR, a to konkrétne v § 2 písm. a)  nachádzame novú 
definíciu predaja virtuálnej meny, ktorou je výmena meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu 
menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod meny. Táto definícia je nevyhnutná 
z pohľadu ustanovenia § 8 zákona o DzP SR, kde zákonodarca stanovil príjmy z predaja virtuálnej meny ako 
jeden z osobitných príjmov. Bohužiaľ pre tých, ktorý s kryptomenami obchodujú, novela zákona o DzP SR 
nepriniesla zmenu v § 9, a tak žiadna výnimka, ktorou by bol príjem z predaja virtuálnych mien oslobodený od 
dane, pridaná do zákona nebola. Aj samotné ťaženie kryptomien upravil tak, že v prípade predaja virtuálnou 
menou, ktorú daňovník nadobudol ťažbou, sa do základu dane zahrnie len príjem z predaja tejto virtuálnej meny 
v zdaňovacom období, kedy daňovník virtuálnu menu predal. 15  

 Pri zisťovaní základu dane zákonodarca v § 17 ods. 3 zákona o DzP SR doplnil písmená n) a o), ktorými 
stanovil rozsah výnosov z predaja virtuálnej meny, ktoré sa do daňového základu nezahŕňajú. V tomto prípade 
však zákonodarca v písmene n) opätovne upravil to, čo je už uvedené v § 8 ods. 17 zákona o DzP SR, a teda 
že výnos z predaja virtuálnej meny, ktorá bola daňovníkom vyťažená, sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom 
období realizácie predaja virtuálnej meny. Osobitne vystáva otázka, či v prípade úpravy § 17 ods. 3 písmena o)  
zákona o DzP SR očakával niekto, že by zákonodarca zdaňoval aj rast hodnoty kryptomeny, ktorú daňovník 
nadobudol kúpou, ale ešte ju nepredal. Zámer nezdaňovať rozdiel medzi reálnou hodnotou a vstupnou cenou 
kryptomeny, vzhľadom na jej možné zhodnocovanie bez toho, aby bola kryptomena prostriedkom reálneho 
príjmu daňovníka, považujem za spravodlivé a rozumné. Nie je predsa možné zdaňovať rast majetku, pokiaľ sa 
reálne neocení. Ocenenie v tomto prípade je možné aplikovať vďaka § 25 ods. 1 písm. h) prvý bod16  a § 27 ods. 

                                                
14  Podľa  § 4 ods. 1 písm. x zákona DzP ČR : „Od daně se osvobozuje příjem z úplatného převodu cenného 
papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu 
dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi 
nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl tento 
cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu ve vlastnictví zůstavitele, v 
případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového 
fondu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem; doba 3 let mezi 
nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí 
podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se 
nevztahuje na příjem z úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a 
to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; 
osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl 
nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné 
činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím 
a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, 
fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c;….....“ 
15 V § 8 ods. 17  je za účelom stanovenia základu dane stanovený príjem získaný z vyťaženia virtuálnej meny,  
ako príjem z predaja virtuálnej meny pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú 
virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia spôsobom podľa § 
17 ods. 43. zákona o DzP SR. 
16 § 25 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve:  
„... reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 
1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena, 
2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu, 
3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených 
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13 zákona č. 431/2002 v znení zákona č. 213/2018 Z. z., ale uvedené ustanovenia míňajú svoj účel, keď daňovník 
môže svoje prevody z digitálnej peňaženky uskutočňovať prostredníctvom peňažných ústavov mimo dosahu 
právneho poriadku Slovenskej republiky. Rovnako podľa § 17 ods. 43 zákona o DzP SR je  stanovená súčasť 
základu dane aj v prípade príjmu získaného výmenou virtuálnej meny,17 tzn. že ide o situáciu, kedy príjem z 
predaja virtuálnej meny je dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú 
virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby. Následné určenie  zdaňovacieho obdobia 
je stanovené na čas realizácie k tejto výmene pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou 
ku dňu výmeny podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č.  213/2018 Z. z..18 Vo vyššie 
uvedených prípadoch sa zákonodarca odvoláva na zákon o účtovníctve, no ten nám neponúka odpoveď na 
otázku, ktorá presne je trhová cena kryptomien. Rovnako nám nepomôže ani § 25b zákona o DzP SR, ktorý 
určuje vstupnú cenu vrituálnej meny ako obstarávaciu cenu pri jej kúpe - čo je možné určiť hodnotou odplaty 
vyjadrenej existujúcou fiat menou pri jej kúpe. No v prípade stanovenia reálnej hodnoty pri nadobudnutí virtuálnej 
meny výmenou za inú virtuálnu menu musíme si položiť otázku „na základe akého kurzu si stanovíme vstupnú 
cenu virtuálnej meny“?19 Ktorá (medzinárodná) autorita stanovuje kurz kryptomien? Tieto otázky sú v rozpore s 
myšlienkami, na ktorých sa filozofia kryptomien zakladá. Keby nebol trhom stanovený kurz kryptomien, zrejme 
by sa nedalo s nimi obchodovať. No obchodovanie s kryptomenami nie je založené na dlhodobom sledovaní a 
vyčkávaní, teda aspoň v roku 2018 tomu tak nebolo. Stanovenie reálnej hodnoty kryptomeny bez možnosti 
určenia jej hodnoty autorizovaným subjektom, môže viesť k otázke, či sa zákonodarca pri tvorbe predmetnej 
novely zákona o DzP SR s uvedenou skutočnosťou zaoberal. Máme za to, že mu tieto súvislosti uchádzali a 
právnu úpravu zdaňovania kryptomien pripravil len s účelom ju zdaniť, bez doriešenia  ďalších podstatných 
otázok.  

 
5 ZÁVER  

V prípade komparácie zdaňovania kryptomien v ČR a SR sme došli k veľmi jednoduchým záverom. Česká 
republika, na rozdiel od Slovenskej republiky, zatiaľ právnu úpravu zdaňovania kryptomien nemá. Napriek tomu 
je zdaňovanie príjmu z predaja a výmeny kryptomien pokryté v oboch krajinách obdobným spôsobom. Vychádza 
z inštitútu zdanenia ostatných príjmov, ktoré sú zdaňované v prípade Českej republiky sadzbou 15 % pre fyzické 
osoby a 19 % pre právnické osoby a v prípade Slovenska ide o jednotnú 19 % daň. Slovenská právna úprava je 
pomerne komplexná a zákonodarca pri jej príprave myslel na všetky možnosti prevodu kryptomien – výmeny, v 
ktorých by bolo možné príjem daňovníka kvantifikovať v podobe nárastu jeho majetku za účelom zvýpočtu 
základu dane. Nemôžeme povedať, že absencia právnej úpravy v ČR vytvára právne vákuum. Aj  v ČR 
prostredníctvom usmernenia Ministerstva financií ČR v otázkach účtovania a vykazovania digitálnych mien bol 
stanovený postup, podľa ktorého je potrebné účtovať digitálnu menu – viesť ju v účtovníctve ako zásobu sui 
generis. To sa však týka len podnikateľských subjektov a vynecháva oceňovanie kryptomien v prípade výpočtu 
základu dane pre fyzické osoby nepodnikateľov. V tomto prípade si náš zákonodarca dal záležať a novelou 
zákona o DzP SR upravil otázky pre všetkých daňovníkov, bez ohľadu, či ide FO alebo PO, či účtujú v sústave 
jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Ani v usmerneniach príslušných orgánov verejnej moci ČR, ani v 
slovenskom právnom poriadku nie je pri oceňovaní kryptomien uvedený odkaz na autoritu, ktorá by záväzne 
stanovovala reálnu hodnotu kryptomien. To je len jedna z otázok, pri ktorých štát so svojím úmyslom regulovať 
kryptomeny, tzn. získať ich pod svoju „regulačnú náruč“, naráža na  rozpor so základným atribútom vzniku a 
fungovania kryptomien, a to je snaha o nezávislosť od akýchkoľvek autorít a právnej regulácie, nakoľko pri 
krytpomenách (by) mal byť jediným regulátorom len trh. 
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Abstrakt:  
Princíp vyčerpania autorského práva spočívajúceho v kontrole verejného rozširovania originálu diela alebo jeho 
rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (nazývaný tiež aj takzvaná doktrína prvého predaja) je témou, ktorá 
je dlho pertraktovaná a značne kontroverzná. Najmä čo sa týka vyčerpania autorského práva v on-line 
(digitálnom) priestore, je táto problematika významnou, pretože obchodný aspekt viditeľnosti takzvaného 
druhotného trhu v rámci digitálneho internetového obchodu je nezanedbateľným. Predmetom vedeckého článku 
bude poskytnutie širšieho právneho rozboru skutočností týkajúcich sa judikatúry vo veciach práva kontrolovať 
šírenie originálu alebo rozmnoženinu diela prevodom vlastníckeho práva  v digitálnom  priestore a poukázať na 
rozporuplnosť danej problematiky.  
 
Abstract 
The principle of autors rights exhaustion in the meaning of controlling the public sharing of autors work or its 
reproduction by transferring the ownership of medium (so called „first sale doctrine“) is a hot topic which causes 
controversy. Specially in cases of exhaustion of autors rights in the on-line envinroment is the topic controversial, 
as the business aspect of the secondary digital market is inconsiderable. The subject matter of the article is to 
provide a broader legal review of controlling the sharing of original of autors work or its reproduction by 
trasnferring the ownership of the medium within the digital area and to outline the inconsistency of the 
problematicky by using the most influential judiciary. 
 
 
Key words: right of authors, digital market, first sale doctrine. 
 
Kľúčové slová: autorské práva, digitálny trh, doktrína prvého predaja. 
 
 
ÚVOD 

Jedným z majetkových autorských práv je okrem iného aj právo na poskytnutie súhlasu s verejným 
šírením originálu autorského diela ako aj  súhlasu s verejným šírením rozmnoženiny autorského diela prevodom 
vlastníckeho práva. Právna úprava platná a účinná v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky problematiku 
vyhotovenia rozmnoženiny autorského diela, verejného šírenia originálu alebo rozmnoženiny autorského diela 
prevodom vlastníckeho práva popisuje a definuje konkrétne v ust. § 21, 22 a ďalšie zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „Autorský zákon“). Predmetné ustanovenia 
týkajúceho sa práva verejne šíriť originál prípadne rozmnoženinu prevodom vlastníckeho práva pri zohľadnení 
špecifík a obmedzení danej právnej úpravy nadväzuje na európsku legislatívu, konkrétne pôjde o Smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv 
a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti a tiež Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 2009/24/ES 
z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov.  

Problematickou sa pri udeľovaní súhlasov na ďalšie použitie originálu diela prípadne rozmnoženiny diela 
javí skutočnosť, na akom hmotnom článku – médiu bolo autorské dielo zachytené. Práve úlohou judikatúry je 
vyriešiť problematickosť hmotného substrátu, na ktorom je autorské diela zobrazené a s tým súvisiacu 
aplikovateľnosť európskej legislatívy. V článku sa autor bude snažiť zaoberať právnou úpravou problematiky 
verejného rozširovania originálu prípadne rozmnoženiny autorské diela prevodom vlastníckeho práva, 
s poukázaním na rozdiely, ktoré sú v samotnom legis právnej úpravy spojené s charakterom materiálneho 
substrátu, na ktorom je autorské dielo vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe. Osobitne bude veľmi zaujímavé 
poukázať na legislatívu týkajúcu sa počítačových programov (softvérov) a ich šírenie v on-line prostredí. 
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Počítačový program a jeho právna úprava je totiž vnímaná v  Autorskom zákone so zohľadnením Bernského 
dohovoru ako dielo literárne, ale jeho osobitné vyčlenenie v rámci Autorského zákona napovedá, že ide 
o atypický derivát literárneho diela, ktoré Bernský dohovor radí medzi literárne diela.  

Cieľom článku je poukázať na nekoncepčnosť prístupu k takzvanému prvému predaju originálu alebo 
rozmnoženiny autorského diela prevodom vlastníckeho práva a práva kontrolovať ďalší predaj, distribúciu k takto 
legálne nadobudnutému hmotnému článku, v ktorom je samotné autorské dielo inkorporované. Slovenská 
legislatíva vníma danú problematiku najmä cez prizmu protichodnosti judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, 
preto sa v prvom rade v rámci príspevku autor zameria na analýzu a vyhodnotenie kontradiktórnosti uvedenej 
judikatúry.  

Autor taktiež poukáže na neexistenciu „on – line prostredia“ pričom táto sui generis kategória spôsobuje 
v niektorých prípadoch rozkol v právnej úprave. Záverom sa v danom článku bude autor zaoberať predloženými 
skutočnosťami a za predpokladu, že neustále pretrváva protichodnosť právneho stavu poskytne riešenie, ktoré 
by za určitých okolností mohlo byť považované za právnu úpravu de lege ferenda.  

 
1. VEREJNÉ ROZŠIROVANIE ORIGINÁLU  AUTORSKÉHO DIELA ALEBO JEHO ROZMNOŽENINY 

PREVODOM VLASTNÍCKEHO PRÁVA V LEGISLATÍVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Autorský zákon transponoval Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej  v texte 
len ako „Smernica o informačnej spoločnosti“) a to nasledovným spôsobom.   

Ustanovenie čl. 4 ods. 2  Smernice o informačnej spoločnosti bolo do Autorského zákona 
transponované v podobe ust. § 22 ods. 2: „Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela 
alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu 
prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo rozmnoženine diela na území 
členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola 
predmetom tohto prevodu vlastníckeho právach.1 V rámci tohto ustanovenia,  je pod verejným rozšírením 
originálu diela alebo rozmnoženiny diela definovaný prevod vlastníckeho práva konkrétne prevod vlastníckeho 
práva k veci, ktorej prostredníctvom je autorské dielo vyjadrené, alebo na ktorej je autorské dielo zachytené ako 
jeho originál alebo jeho rozmnoženina.“2  

Ustanovenie odseku 1 predstavuje definíciu pojmu  verejné rozširovanie originálu alebo 
rozmnoženiny diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. V zmysle daného ustanovenia 
autor predpisu vysvetľuje význam verejného rozširovania diela prevodom vlastníckeho práva. Zákonodarca pri 
verejnom rozšírení autorského diela prevodom vlastníckeho práva myslel okrem originálu diela aj na 
nadobudnutie rozmnoženiny k predmetnému autorskému dielu, ktorá bola vyhotovená legálne. Je dôležité 
v uvedenom kontexte poukázať na skutočnosť, že Autorský zákon neposkytuje ochranu nelegálne 
nadobudnutému obsahu. Ustanovenie § 22 Autorského zákona je podľa názoru autora článku nutné vnímať 
v celom jeho kontexte a v celom jeho rozsahu, preto je dôležité poukázať aj na ods. 1 a ďalšie.  

Transponované ust. § 22 ods. 2 Autorského zákona popisuje vyčerpanie práv autora na udelenie 
súhlasu na  rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho 
práva po prvom takomto oprávnenom použití v rámci členského alebo zmluvného štátu. Toto ustanovenie je 
z pohľadu právneho poriadku veľmi dôležité, lebo zakladá praktickú skutkovú podstatu obmedzenia 
možnosti disponovať autorským majetkovým právom autora diela v presne stanovených prípadoch.  
 
2. PRÁVO NA VEREJNÉ ROZŠIROVANIE ORIGINÁLU DIELA ALEBO JEHO ROZMNOŽENINY 

PREVODOM VLASTNÍCKEHO PRÁVA A VYČERPANIE TOHTO PRÁVA V RÁMCI LEGISLATÍVY 
EURÓPSKEJ ÚNIE S PRÍSLUŠNOU ROZHODOVACOU ČINNOSŤOU SDEÚ 
V rámci tejto časti práce sa autor zameria na správnosť výkladu legislatívy Európskej únie (ďalej v texte len 

ako „EÚ“) prostredníctvom súdnej praxe, konkrétne pôjde o judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (ďalej 
v texte len ako „SDEÚ“) vo veciach C-419/13 Art & Allposters 3International BV proti Stichting Pictoright  a tiež 
rozhodnutie SDEÚ C-128/11 UsedSoft Gmbh 4 proti Oracle International Corp.  

                                                
1 Pozri tiež dôvodová správa k zákonu č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  
2 V zmysle ust. § 22 Autorského zákona: „Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 
prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené alebo 
na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo jeho rozmnoženina.“ 
3Ďalej pozri 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161609&pageIndex=0&doclang=EN&mode=re
q&dir=&occ=first&part=1&cid=165658 
4 Ďalej pozri 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=167707 
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Uvedené rozhodnutia SDEÚ, predstavujú prelomovú judikatúru vo vzťahu k vyčerpaniu práva na kontrolu 

verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva. Predmetné predstavuje 
obmedzenie majetkových práv autora k  originálu alebo rozmnoženine, ktorá bola nadobudnutá legálnym 
spôsobom.  
 
2.1 Doktrína prvého predaja 

Pred tým ako sa autor zameria na právnu úpravu práva verejne kontrolovať rozširovanie diela vyjadreného 
v podobe originálu alebo rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva k hmotnému substrátu, je absolútne 
nevyhnutné definovať a poukázať na pojem „doktrína prvého predaja“.  

Doktrína prvého predaja (z anglického first - sale doctrine) pochádza z angloamerického právneho systému 
a je súčasťou autorského práva Spojených štátov amerických. Doktrína umožňuje založenie distribučného 
reťazca autorským právom chránených produktov, knižničnej výpožičky, požičiavania videí a tiež takzvaného 
druhotného trhu pre diela chránené autorským právom  (napríklad umožnenie jednotlivcom predať ich legálne 
nadobudnutú knihu alebo CD). Táto doktrína je v niektorých prípadoch identifikovaná ako „právo prvého predaja“, 
„pravidlo prvého predaja“ alebo „vyčerpacie pravidlo“. Podľa Simpsonovej Carol za predpokladu, žeby bolo právo 
kontroly distribúcie absolútne (to znamená podliehalo by absolútnej kontrole z pohľadu autora diela), v takomto 
prípade by nebolo možné darovať knihu bratovi/sestre pri príležitosti narodenín. Požičanie knihy z knižnice by 
znamenalo porušenie distribučného práva autora. Preto je dôležité aby bola vysvetlená “doktrína prvého 
predaja”, ktorá je implementované aj priamo do legislatívy v rámci jej paragrafového znenia. Doktrína prvého 
predaja pochádza z konceptu, v zmysle ktorého exkluzívne právo autora distribuovať rozširovanie originálu 
prípade rozmnoženiny zaniká prvým predajom substrátu, na ktorom je dielo zachytené.5 Následne je právo 
dispozície k danému predmetu prenesené na vlastníka predmetu a môže s predmetom  nakladať podľa vlastného 
uváženia bez potreby autorizácie zo strany autora diela. Vlastník predmetu, ktorý zachytáva autorské diela môže 
nakladať s daným predmetom voľne, ale nesmie za žiadných okolností zasiahnuť do autorské práva (spraviť  
kópiu, pozmeniť text diela a iné úkony) bez autorovho súhlasu.  

Autor si dovoľuje poukázať na špecifickosť on-line prostredia, v ktorom je aplikácia doktríny prvého predaja 
stále absolútna. Doktrínu prvého predaja nemožno úplne ideálne aplikovať na predaj/distribúciu digitálnych 
rozmnoženín, z dôvodu že k prevodu vlastníckeho práva reálne nedochádza. Namiesto toho používateľ obdrží 
novú rozmnoženinu – kópiu autorského diela, pritom v tom istom čase má pôvodný nadobúdateľ prípadne autor 
opriginálne vyhotovenie diela (s výnimkou prípadov že originálne vyhotovanie bude vymazané automaticky alebo 
manuálne). Spôsob aplikácie “doktríny prvého predaja” možno pozorovať na prípade UsedSoft Gmb proti Oracle 
International Corp a tiež prípade z anglo-amerického právneho systému  Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 
prípad o druhotnom digitálnom trhu pre digitálnu hudbu, ktorým sa ale v rámci článku nebudeme do detailu 
zaoberať.  

Podobný problém uplatniteľnosti doktríny prvého predaja vníma autor  tiež v prípade elektronických kníh (e-
books), knižnice preto nemôžu voľne bez obmedzení vypožičiavať online zachytený knižný obsah po jeho 
zakúpení. Daný problém sa ale vydavateľstvá snažia vyriešiť aplikáciou biznis modelu, ktorého predmetom je 
predaj určitého predplatného k textovým licenciám, čoho výsledkom je, že vydavatelia elektronických kníh 
ukladajú reštriktívne opatrenia knižniciam spočívajúce v počte výpožičných oprávnení a/alebo koľkokrát možno 
elektronickú knihu vypožičať do uplynutia licencie, ktorú možno v neskoršom predĺžiť. 6 

 
2.2 Smernica o informačnej spoločnosti  

Predmetom Smernice o informačnej spoločnosti je harmonizácia autorského práva naprieč priestorom 
a legislatívou EÚ. Smernica o informačnej spoločnosti taktiež poukazuje a upravuje viaceré výnimky z ochrany 
autorského práva.  

V zmysle čl. 4 Smernice o informačnej spoločnosti do autorského práva patrí aj výlučné právo kontrolovať 
šírenie autorského diela predajom alebo iným spôsobom. Ako uvádzame v kapitole jedna, hmotným článkom je 
určitý hmotný substrát, na ktorom je autorské dielo zachytené v zmyslami vnímateľnej podobe. Podľa tejto 
smernice do ochrany autorských práv patrí aj výlučné právo kontrolovať šírenie diela obsiahnutého v hmotnom 
článku. Prvým predajom originálu diela alebo jeho rozmnoženín v spoločenstve zo strany nositeľa práv, 
alebo s jeho súhlasom zaniká právo kontrolovať ďalší predaj tohto predmetu v spoločenstve. Toto právo 
by nemalo zaniknúť vo vzťahu k originálu alebo k jeho rozmnoženinám, ktoré predal držiteľ práv, alebo ktoré boli 
predané s jeho súhlasom mimo spoločenstva.7 Z recitálu 28 Smernice o informačnej spoločnosti vyplýva, že 
právo kontroly ďalšieho predaja predmetu, na ktorom bolo autorské dielo zachytené a zároveň získané legálne 

                                                
5 Simpson,C.: Copyright for Administrators. Linworth books. 2008. p. 3. ISBN 9781586833237. 
6 Chiarizio, M. (2013). An American Tragedy: E-Books, Licenses, and the End of Public Lending Libraries? 
Vanderbilt Law Review, 66(2), 615-644. 
7 Recitál 28 Smernice o informačnej spoločnosti 
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vo forme originálu alebo rozmnoženiny je z tohto pohľadu na území EÚ vylúčené, čo prispieva k nemožnosti 
bezbreho zasahovať do šírenia legálne nadobudnutého autorského diela.  

Smernica o informačnej spoločnosti definuje aj otázku zániku práv v prípade služieb a najmä on-line 
služieb. V danom prípade platí, že ak ide služby a on-line služby, právo kontrolovať predaj alebo iné šírenie 
takýchto autorských práv/diel prostredníctvom služieb alebo on-line služieb nie je zakázaný. To isté platí aj vo 
vzťahu k hmotným rozmnoženinám diela alebo iného predmetu ochrany, ktoré vyhotoví používateľ tejto služby 
so súhlasom nositeľa práv. Na rozdiel od CD-ROMu alebo CD-I, pri ktorých je duševné vlastníctvo obsiahnuté v 
hmotnom médiu – nosiči, teda v tovare, každá on-line služba je v podstate činnosťou, ktorá musí podliehať 
povoleniu, keď to vyžaduje autorské právo alebo s ním súvisiace práva.8  
 
2.3 Právo na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho 

práva v prípade digitálnych produktov a s nimi súvisiacich služieb  
Vyčerpanie práva na kontrolu verejného rozširovania diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom 

vlastníckeho práva (obmedzenie práva nakladať s hmotným nosičom, na ktorom je výsledok tvorivej duševnej 
činnosti zachytený) nie je možné explicitne aplikovať na takzvané digitálne rozmnoženiny t. j. rozmnoženiny 
počítačových programov, ktorých šírenie aj s odkazom na recitál 29 Smernice o informačnej spoločnosti podlieha 
povoleniu nositeľa autorského práva.  

V roku 2012 SDEÚ vydal rozsudok vo veci C-128/11 UsedSoft Gmbh proti Oracle International Corp, 
pričom išlo o konanie vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267  Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej v texte len ako „ZFEÚ“) 9podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko). Čo sa týka 
skutkového stavu, ktorý bol predmetom sporu medzi spoločnosťou Oracle International Corporation (ďalej v texte 
len ako „Oracle“) a spoločnosťou UsedSoft Gmbh (ďalej v texte len  ako „UsedSoft“), ktorý spočíval v spôsobe 
akým spoločnosť UsedSoft propagovala použité licencie k počítačovým programom Oraclu, išlo o databázové 
softvéry, ku ktorým spoločnosť UsedSoft ponúkala aj servis v podobe údržby vyplývajúci z existujúcej licenčnej 
zmluvy. Nato aby zákazníci spoločnosti UsedSoft mohli efektívne využívať softvér spoločnosti Oracle im bolo 
umožnené stiahnuť si (vyhotoviť rozmnoženinu) počítačový softvér zo stránky Oracle. Je nevyhnutné uvedomiť 
si, že biznis model spoločnosti Oracle je založený na internetovom predaji softvérov a za predpokladu 
uzatvorenia licenčnej zmluvy je oprávnený nadobúdateľ sprístupniť danú softvér určitému počtu užívateľov podľa 
produktu, ktorý bol zakúpený. 10 

V zmysle čl. 4 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady ES 2009/24/ES o právnej ochrane 
počítačových programov (ďalej v texte len ako „Smernica o ochrane počítačových programov“) „Prvý predaj 
rozmnoženiny počítačového programu v Spoločenstve uskutočnený majiteľom práv alebo s jeho súhlasom 
vyčerpáva právo na verejné rozširovanie takejto rozmnoženiny v Spoločenstve, s výnimkou práva na kontrolu 
ďalšieho nájmu počítačového programu alebo jeho rozmnoženiny.“ 

                                                
8 Recitál 29 Smernice o informačnej spoločnosti 
 
9 V zmysle čl. 267 ZFEÚ Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať predbežný nález o otázkach, ktoré sa 
týkajú: 
a) výkladu zmlúv; 
b) platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie; 
Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán usúdi, že 
rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na Súdny dvor Európskej únie, 
aby o nej rozhodol. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom, proti ktorého 
rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je tento súdny orgán povinný 
obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie. Ak sa takáto otázka položí v prebiehajúcom konaní pred súdnym 
orgánom členského štátu v súvislosti s osobou, ktorá je vo väzbe, Súdny dvor Európskej únie koná bezodkladne. 
10 Bundesgerichtshof rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky: 
„1.  Je osoba, ktorá sa môže odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie rozmnoženiny počítačového 
programu, ‚oprávneným nadobúdateľom‘ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2009/24? 
2.   V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, vyčerpá sa právo na rozširovanie rozmnoženiny počítačového 
programu podľa článku 4 ods. 2 smernice 2009/24, ak nadobúdateľ vyhotovil rozmnoženinu so súhlasom majiteľa 
práv prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát? 
3. V prípade kladnej odpovede aj na druhú otázku, môže sa aj osoba, ktorá nadobudla ‚použitú‘ licenciu 
počítačového programu, ako ‚oprávnený nadobúdateľ‘ podľa článku 5 ods. 1 a článku 4 ods. 2 prvej časti vety 
smernice 2009/24 na účely vyhotovenia rozmnoženiny programu odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie 
rozmnoženiny počítačového programu vyhotovenej prvým nadobúdateľom so súhlasom majiteľa práv 
prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát, ak prvý nadobúdateľ vymazal svoju rozmnoženinu 
programu alebo ju už nepoužíva?“ 
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Smernica o ochrane počítačových programoch ďalej v čl. 5 ods. 1 stanovuje: „Ak nie sú osobitné zmluvné 
ustanovenia, úkony uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) Smernice o ochrane počítačových programov 
nevyžadujú povolenie majiteľa práv, ak ide o úkony potrebné na použitie počítačového programu oprávneným 
nadobúdateľom v súlade so zamýšľaným účelom, vrátane opravy chýb.“  

Smernica o ochrane počítačového programu, je vo vzťahu k Smernici o informačnej spoločnosti práve z 
dôvodu, že chráni špecifický typ literárneho diela, ktorým je počítačový program právnou úpravou “lex specialis”. 

SDEÚ sa v rámci položených prejudiciálnych otázok vyjadril k druhej prejudiciálnej otázke spôsobom, že 
článok 4 ods. 2 Smernice o ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že právo na verejné 
rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu sa vyčerpá, ak majiteľ autorského práva povolil bezodplatné 
stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu z internetu na neobmedzený čas na nosič dát výmenou za 
úhradu kúpnej ceny, ktorej cieľom je získať pre tohto nositeľa práv odmenu zodpovedajúcu hospodárskej hodnote 
rozmnoženiny diela.  

SDEÚ ďalej na prvú a tretiu prejudiciálnu otázku odpovedal tak, že článok 4 ods. 2 v kombinácii 
s článkom  5 ods. 1 Smernice o ochrane počítačových programov sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade 
ďalšieho predaja licencie na používanie zahŕňajúcej predaj rozmnoženiny počítačového programu stiahnutej 
z internetovej stránky nositeľa autorského práva, takýto predaj je „ad normam iuris“ ak prvý nadobúdateľ 
nadobúdateľ rozmnoženiny získal licenciu  za úhradu kúpnej ceny zodpovedajúcej hospodárskej hodnote 
rozmnoženiny diela.   

Vo vzťahu k uvedenému treba zdôrazniť, že majiteľ autorského práva, akým je spoločnosť Oracle, 
môže v prípade ďalšieho predaja licencie na používanie zahŕňajúceho aj predaj rozmnoženiny 
počítačového programu stiahnutej z jeho internetovej stránky zabezpečiť akýmikoľvek jemu dostupnými 
technickými prostriedkami, že rozmnoženina, s ktorou naďalej disponuje predávajúci, bude 
znefunkčnená. Okrem uvedeného ale SDEÚ konštatoval, že nato aby bol takýto ďalší predaj použitej 
rozmnoženiny oprávnený, musí pôvodný nadobúdateľ licencie k rozmnoženine, ak nechce porušiť 
autorove výlučné právo na vyhotovovanie rozmnoženín počítačových programov znefunkčniť 
rozmnoženinu stiahnutú do svojho počítača v okamihu jej ďalšieho predaja. 

Stojí za uváženie zamyslieť sa na záver aj s tvrdeniami Oracle, spočívajúcich v tom, že len s ťažkosťami 
sa dá overiť, či takáto rozmnoženina u prvého nadobúdateľa licencie bola skutočne znefunkčnená.  

Autor sa stotožňuje s názorom, že na vyriešenie situácie ako spomínanej v súčasnosti existuje množstvo 
technických prostriedkov (technické kľúče) ako pre „klasické“, ako aj  pre „digitálne“ médium. Akékoľvek 
konštatovanie, ktoré by popieralo čl. 4 ods. 2 Smernice o ochrane počítačových programov, by znamenalo 
zmarenie účinku princípu vyčerpania autorského práva na rozširovanie a tým pádom by spôsobovalo aj 
neprimeraný zásah do takzvaného druhotného digitálneho trhu.  
  
2.4. C-419/13 Art & Allposters International BV proti Stichting Pictoright   

Priblížením rozhodnutia SDEÚ vo veci UsedSoft autor poukázal na špecifické postavenie Smernice 
o ochrane počítačových programov, pričom rozsudok, ktorým SDEÚ deklaroval vyčerpanie práva na kontrolu 
predaja licencií v prípade softvérov – počítačových programov, považuje za značne diskutabilný. Právo kontroly 
distribúcie – nakladania s médiom, na ktorom je autorské diela zobrazené by sa v súlade s recitálom 29 Smernice 
o informačnej spoločnosti nemalo vzťahovať na online služby vrátane služby súvisiacej s udelením licencie pre 
používanie softvéru. 11 
 Kľúčový aspekt  rozsudku SDEÚ vo veci C-419/13 Art & Allposters International BV proti Stichting 
Pictoright (ďalej v texte len ako „Allposters“) 12 je vnímaný takým spôsobom, že vyčerpanie distribučného práva 
podľa Smernice o informačnej spoločnosti je možné aplikovať výlučne na autorské diela zachytené na určitom 
hmotnom substráte, do ktorého je dielo inkorporované. Inými slovami autorské dielo je viazané na fyzické médium 
ako napríklad papier, plátno a iné na ktorom je dielom zobrazené.  
SDEÚ rozhodol pri preskúmavaní prejudiciálnych otázok, ktoré mu boli vo veci Allposters položené nasledovne: 

• V prípade, ak dôjde k zmene fyzikálneho média, na ktorom je dielo inkorporované  t-zn. z papiera na 
plátno, právo kontroly distribúcie nie je vyčerpané práve z dôvodu, že autor diela neudelil súhlas na 
predaj diela zobrazeného na plátne ale na papieri. Zmena média znamená, že právo autora na kontrolu 
distribúcie daného predmetu vrátane jeho majetkových práv nezaniká. 13 

                                                
11 Ďalej pozri Smernica o informačnej spoločnosti recitál 29. 
12 SDEÚ sa musel zaoberať prejudiciálnou otázkou: Upravuje článok 4 smernice 2001/29 odpoveď na otázku, či 
možno právo šírenia nositeľa autorských práv aplikovať na reprodukciu diela chráneného autorským právom, 
ktoré bolo prostredníctvom nositeľa práva alebo s jeho súhlasom zverejnené a dodané v EHP, ak táto 
reprodukcia napokon prešla zmenou týkajúcou sa formy a v tejto forme bola znovu uvedená do obehu? 
13 V zmysle čl. 4 ods. 2 Smernice o informačnej spoločnosti: „Distribučné právo sa nevyčerpá v rámci 
spoločenstva vo vzťahu k originálu alebo ku kópiám diela s výnimkou prípadov, keď prvý predaj alebo prenos 
vlastníctva k danému objektu v rámci spoločenstva uskutoční držiteľ práv alebo sa uskutoční s jeho 
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• Zmena, ktorej výsledkom je reprodukcia diela zachyteného na iné médium ako vyhotovenie 
rozmnoženiny diela môže potenciálne zasiahnuť do autorské práva na vyhotovenie rozmnoženiny, preto 
vyžaduje osobitnú autorizáciu.14 
Autor považuje za dôležité vysvetliť, že z pohľadu SDEÚ, zmena vo vzťahu k ekonomickej hodnote 

autorského diela je významná, tzn. že došlo k zmene celistvosti objektu (média), na ktorom bolo pôvodné 
autorské dielo vyobrazené so súhlasom autora.  
   Z výkladu SDEÚ ale nie je úplne jednoznačné, v ktorom prípade dochádza k zmene média v jeho 
celistvosti a ide o konanie v rozpore s legislatívou. Je totiž otázne, či v  prípade prilepenia plagátu na iný hmotný 
substrát alebo v prípade obdobnej modifikácie spočívajúcej vo využití  pôvodného substrátu pridaním k inému 
objektu, ide o konania v rozpore so Smernicou o informačnej spoločnosti. Z prípadu Allposters jednoznačne 
nevyplýva či musí ísť o trvalú zmenu substrátu alebo postačuje aj dočasná zmena.  
  Treba zdôrazniť, že v prípade Allposters, ide o zaujímavý spôsob výkladu vyčerpania autorského práva 
na kontrolu distribúcie hmotného substrátu zachytávajúceho autorské dielo.  
Pre porovnanie judikátov vo veci Allposters a UsedSoft badať nasledovné. Pre diela chránené Smernicou 
o informačnej spoločnosti je princíp vyčerpania práva autora striktne viazaný na konkrétne médium, na ktorom 
je autorské dielo zachytené. Na druhej strane priamo zo Smernice o informačnej spoločnosti vyplýva, že takéto 
vyčerpanie práva nemožno aplikovať na diela distribuované v rámci on-line služieb. 

Pre diela chránené Smernicou o ochrane počítačových programov, sa princíp vyčerpania autorského 
práva na kontrolu distribúcie aplikuje na počítačový program – softvér šíriteľný on-line (ako aj prostredníctvom 
fyzického média na ktorom je program zachytený), za predpokladu splnenia určitých podmienok.  V prípade 
predaja, ktorý zahŕňa právo na používanie softvéru na neobmedzený čas za cenu korešpondujúcu ekonomickej 
hodnote diela, je pôvodný nadobúdateľ povinný svoju nadobudnutú kópiu vo vlastnom technickom zariadení 
znefunkčniť v čase jej ďalšieho predaja. Ak táto podmienka nebude splnená vyčerpanie práva na kontrolu 
distribúcie nenastane a všetky práva ostávajú v dispozícii pôvodného autora. 

Autor má zato, že závery vyplývajúce z uvedených judikátov SDEÚ nie sú uspokojivé. Dôvodom je 
dvojkoľajnosť súvisiaca so skutočnosťou, že existujú diela, ktoré možno právne identifikovať aj  v zmysle právnej 
úpravy Smernice o informačnej spoločnosti a tiež v zmysle právnej úpravy Smernice o ochrane počítačových 
programov. SDEÚ rozhodol vo viacerých prípadoch spôsobom, že niektoré časti počítačového programu 
(zdrojový kód, dizajn manuál, objektový kód) budú spadať pod Smernicu o ochrane počítačových programov, na 
druhej strane grafické rozhranie, zvukové element, programovací jazyk alebo dátové formáty spadajú pod právnu 
úpravu Smernice o informačnej spoločnosti.  15 
 
ZÁVER 

Neuspokojivý nedostatok jednoznačného právneho záveru možno demonštrovať práve prostredníctvom 
príkladu elektronickej knihy so zabudovaným audio vizuálnym efektom, animáciami, textovým vyznačovaním 
a inými interaktívnymi elementami. Autor považuje za dôležité záverom zdôrazniť, že autorské dielo, ktoré je 
unikátnym výtvorom a výsledkom tvorivej činnosti vnímateľnej zmyslami, je viac rozmerný element – inštitút 
tvorený časťami, ktoré požívajú ochranu či už z pohľadu Smernice o informačnej spoločnosti (obrázky, text, 
hudba) alebo z pohľadu Smernice o ochrane počítačových programov (zdrojový kód, ktorého výsledkom je 
schopnosť cez konkrétne zariadenie vnímať dielo prostredníctvom grafického rozhrania).  

Autor môže s určitosťou vyhlásiť, že aplikácia princípu vyčerpania práva kontrolovať distribúciu po 
prvom predaji nosiča/média je viac či menej kontroverznou a pochybnou. Spôsob akým sa k aplikácii noriem na 
danú problematiku postavili niektoré jurisdikcie môže byť veľmi úzko spojený s určitým smerovaním a vnímaním 
danej problematiky v danom prostredí. Do budúcna ostáva zaujímavou výzvou, správne aj pomocou legislatívy 
nastaviť pravidlá pre druhotný trh s digitálnymi kópiami v dobrej kvalite za menšie sumy, pričom treba zohľadniť 
aj postavenie nositeľa autorských práv a tiež voľný pohyb tovarov v obehu.  

Autor považuje za veľmi dôležité podotknúť, že nie je úplne jasné, prečo je on-line priestor takým citlivým 
a nespadá pod takzvanú doktrínu prvého predaja (okrem prípadov ktoré legislatíva umožňuje). Treba sa 
jednoznačne zamyslieť nad potrebou legálnej definície on-line prostredia za účelom odstránenia dvojkoľajnosti 
práva a zároveň zjednotiť vnímanie problematiky z pohľadu Smernice o informačnej spoločnsoti a Smernice o 
ochrane počítačových programov. 
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súhlasom.“ 
14 Pozri tiež návrh generálneho advokáta Pedro Cruz Villalon: 
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15http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83458&pageIndex=0&doclang=SK&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=14180675 (12.02.2019) 
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PRÁVNE ASPEKTY PREVÁDZKY AUTONÓMNYCH VOZIDIEL 
 

LEGAL ASPECTS OF OPERATION OF AUTONOMOUS VEHICLES 
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Právne aspekty prevádzky autonómnych vozidiel 
Cieľom článku je zosumarizovať technologickú podstatu autonómnych vozidiel a právnych výziev, ktoré 
autonómna technológia kladie zákonodarcom, výrobcom vozidiel a spotrebiteľom.  
Kľúčové slová – autonómne vozidlo, zodpovednosť, cyberbezpečnosť, zodpovednosť za výrobok 
 
Legal aspects of the operation of autonomous vehicles  
The article aims to summarize the essence of the technology of autonomous vehicles and legal challenges that 
autonomous technology address to lawmakers, car makers and consumers.  
Keywords—autonomous vehicle, liability, cybersecurity, product liabilty 

 
ÚVOD 

Už od čias vytvorenia prvého vozidla snívalo ľudstvo o samojazdiacich vozidlách,  nezávislých od 
človeka, ktoré by človeka odviezlo kamkoľvek by potreboval. Už v roku 1939 na Svetovej výstave v New Yorku 
bola v rámci výstavy s názvom Futurama reprezentovaná predstava spoločnosti General Motors 
o automatizovanom a autonómnom diaľničnom systéme.  Nikomu snáď netreba bližšie predstavovať televízny 
seriál Knight Rider s vozidlom KITT z osemdesiatych rokov 20. storočia alebo science fiction filmy ako Ja, robot 
alebo Minority Report z prvej dekády 21. storočia, v ktorých boli autonómne vozidlá predstavené ako bežnú 
súčasť života v budúcnosti. 

Koncept autonómnych vozidiel teda nie je nový, len jeho praktická implementácia už nie je vecou 
vzdialenej budúcnosti. Zdá sa, že budúcnosť je už tu a zažívame ju všetci, hoci niekedy táto nová realita prináša 
aj úsmevné problémy.1 

Hoci na Slovensku je prienik tejto technológie len pozvoľný, je možné sa aj tu stretnúť na cestách 
s vozidlami, schopnými čiastočnej autonómnej prevádzky. Podľa niektorých prognóz sa segment autonómnych 
vozidiel začne napĺňať od roku 2020, do roku 2035 by podiel na trhu mal predstavovať najmenej 15%2 a do roku 
2050 by väčšina vozidiel mala byť úplne autonómna. Výrobcovia plánujú investovať do vývoja tejto technológie 
horibilné sumy.3 Ide teda o pomerne blízku budúcnosť a zdá sa, že prekážku rýchlejšieho prieniku týchto 
technológií nebudú predstavovať technologické limity, ale skôr neflexibilné legislatívne prostredie. Priemysel si 
je tejto skutočnosti dobre vedomý a už dnes v krajinách, ktoré sú ako automobilové veľmoci označované nie 
z dôvodu vysokého počtu vyrobených vozidiel, ale predovšetkým z hľadiska zavádzania technických inovácií do 
praxe (najmä Nemecko či  Spojené štáty americké) prebiehajú vo väčšej či menšej miere pokusy o prípravu 
adekvátneho regulačného rámca, ktorý vytvorí predpoklady pre bezpečnú a vo svojich dôsledkoch predvídateľnú 
prevádzku autonómnych vozidiel. 

Pojem autononómne vozidlo nemá medzinárodne upravenú právnu definíciu. Podľa najvšeobecnejšej 
definície možno ako autonómne vozidlo označiť také každé vozidlo, ktoré je riadené bez ľudského zásahu. Pojem 
autonómny je v tomto ohľade potrebné vnímať rýdzo v technickom význame, t.j. že vec, stroj, v tomto prípade 
vozidlo, pracuje nezávisle od ľudského pričinenia, bez potreby ľudskej interakcie. Autonómnosť vozidla bola 
definovaná americkým Ministerstvo pre dopravu prostredníctvom svojej organizácie National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) ešte v roku 2013 a popisuje 5 stupňov autonómnej prevádzky vozidla, pričom 
predpokladá aj tzv. nultý“ stupeň, ktorý predstavuje úplnú prevádzku vozidla zo strany človeka.   

V septembri 2016 vydala organizácia SAE International (Society of Automotive Engineers) normu 
J3016_2016094, ktorá sa stala všeobecne medzinárodne akceptovaným pravidlom pre určenie miery 

                                                
1 Vodič Tesly vraj zaspal za volantom. Polícia auto nevedela zastaviť. Dostupné na 
https://zive.azet.sk/clanok/136419/vodic-tesly-vraj-zaspal-za-volantom-policia-auto-nevedela-zastavit/ 
2 Schubert, Mathias. Autonomous Cars – Initial Thoughts About Reforming the Liability Regime. Máj 2015. 
Dostupné na: http://www.genre.com/knowledge/publications/iipc1505-en.html 
3 Audi dňa 4.12.2018 oznámila zámer preinvestovať  do konca roku 2013 sumu 14 miliárd EUR. Zdroj: 
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-decides-on-investment-program-for-realignment-
11120 
4 https://www.sae.org/standards/content/j3016_201609/  
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autonómnosti vozidla.  Táto norma taktiež predpokladá 5 stupňov autonómnosti vozidla vrátane nultého stupňa. 
Pre lepšie pochopenie sa žiada aspoň stručné charakteristika jednotlivých stupňov. 

Úroveň 0 znamená, že vozidlo je v celom rozsahu riadené človekom. Fakticky ide o každé súčasné 
vozidlo.  Úroveň 1 (jazdní asistenti/driver assistance) znamená, že vozidlo pomáha pri riadení alebo 
zrýchľovaní/brzdení (napr. ADAS). Vozidlo je teda schopné samé zrýchliť/spomaliť alebo zmeniť smer, kľúčovou 
však zostáva kontrola vodiča nad situáciou. Sem je možné zaradiť adaptívne tempomaty či systémy na 
udržovanie vozidla v jazdnom pruhu. Sledovanie dopravnej situácie a riešenie krízových situácii je pod kontrolou 
človeka. Úroveň 2 (tzv. Hands off/partial automation) znamená čiastočnú autonómiu, t.j. vozidlo ovláda brzdenie 
a ovládanie volantu a zvláda viacero činností v špecifickej situácii. Je schopné samé zrýchliť/spomaliť a k tomu 
aj zmeniť smer, kľúčovou však zostáva kontrola vodiča nad situáciou. Sem by sa dali zaradiť kombinované 
adaptívne tempomaty v spojení so systémami na udržovanie vozidla v jazdnom pruhu, alebo moderní parkovací 
asistenti, ktorí okrem volantu ovládajú aj pohyb vozidla. Pre lepšie pochopenie je potrebné uviesť, že dnešné 
vozidlá, ktoré predstavujú vrchol automatizácie a autonómnosti (Tesla, Volvo, Audi, Mercedes-Benz či Audi) 
dosahujú najviac túto úroveň. Úroveň 3 (Eyes off/conditional automation) je prvou a zlomovou úrovňou, pri ktorej 
je možné hovoriť o samostatnej prevádzke. Vozidlo je už schopné vyhodnocovať situáciu a disponuje 
algoritmami, ako sa v niektorých momentoch riadiť. V určitých jazdných situáciách je vozidlo  schopné pohybovať 
sa úplne bez zásahu vodiča, ten však musí sledovať premávku a byť pripravený prevziať kontrolu pri žiadosti 
o zásah alebo keď vozidlo nezvláda vyhodnotiť situáciu. Automobilka Mercerdes-Benz ohlásila, že jej model 
S bude v roku 2020 dosahovať túto úroveň. Vozidlo Audi A8 model 2019 malo túto technológiu zvládať už v roku 
2019, čo sa však nepodarilo. Z uvedeného je zjavné, že nasledujúce úrovne nie sú dnes dostupné vôbec. Úroveň 
4 („Mind off“/High automation). Prakticky plne autonómne vozidlo, ktoré vykonáva všetky aspekty vedenia vozidla 
(ovládanie volantu, zrýchľovanie/brzdenie, monitorovanie okolia, prevzatie kontroly pre prípad že človek nebude 
reagovať) a je schopné prejsť stanovenú trasu bez zásahu vodiča. Vozidlo síce sleduje a vyhodnocuje premávku, 
má však obmedzenú lokalitu pohybu, mimo ktorej musí prevziať kontrolu vodič. Ak ju neprevezme, vozidlo by sa 
malo samé bezpečne odstaviť. Úroveň 5 („Driver off“/Full automation) znamená poslednú, vrcholnú úroveň, kedy 
vozidlo preberá kontrolu nad všetkými aspektmi riadenia a to za každých podmienok bez ohľadu na povahu 
cestnej komunikácie či vonkajších klimatických podmienok. Vozidlo by teoreticky vôbec nemuselo byť vybavené 
volantom a pedálmi, pričom vozidlu sa zadá iba cieľ cesty a celú trasu odjazdí podľa vlastného uváženia. Elon 
Musk, kontroverzný podnikateľ stojaci za spoločnosťou Tesla, produkujúcou rovnomerne označené vozidlá, sa 
ešte v roku 2017 vyjadril, že spoločnosť vyvinie software schopný prevádzky na úrovni 5 do dvoch rokov. Hoci je 
dosiahnutie tohto cieľa nepravdepodobné, dostatočne ilustruje rýchlosť, akou sa technológie v tomto smere 
vyvíjajú a podtrhuje obavy z nedostatočne reagujúcej legislatívy.  

Na tomto mieste sa žiada uviesť, že na úrovne určené v norme č. J3016_201609 odkazuje aj návrh 
amerického zákona, označovaný ako „American Vision for Safer Transportation through Advancement of 
Revolutionary Technologies Act“5 v skratke „AV START Act“ ktorý má predstavovať základnú6 normu regulujúcu 
prevádzkovanie autonómnych vozidiel a  je považovaný7 ako nástroj, ktorý otvára cestu pre prevádzku vozidiel 
úrovne 2 (napr. systém Tesla Autopilot). Existuje predpoklad, že norma č. J3016_201609 sa stane referenčnou 
aj pre iné právne úpravy. 

Súčasná slovenská právna úprava prevádzku autonómnych vozidiel nepredpokladá. Zákon č. 8/2009 
Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov vychádza z predpokladu, že každé 
pohybujúce sa vozidlo má a musí mať vodiča. Na rovnakom princípe je založený Viedenský dohovor o cestnej 
premávke z roku 1968, podľa článku 8 ktorého každé pohybujúce sa vozidlo musí mať vodiča. Hoci tento dohovor 
bol v marci 2016 doplnený8 a jeho súčasné znenie pripúšťa existenciu niektorých automatických systémov za 
predpokladu, že takýto systém je v súlade s podmienkami konštrukcie, montáže a využitia podľa 
medzinárodných právnych nástrojov, týkajúcich sa vozidiel a súčasne vodič môže nad vozidlom prevziať kontrolu 

                                                
5 Materiál dostupný na: https://www.commerce.senate.gov/public/_cache/files/1fb8fa36-331b-4f0b-907a-
6dededda4d31/37F56742A509A877F54FDF7389DFDAA7.s.-1885-av-start-act.pdf 
6 Vzhľadom na osobitnosti práva USA stanovuje uvedený predpis len základný federálny rámec, podrobnú úpravu 
prenecháva na legislatívu v jednotlivých štátoch USA. Návrh predpisu sa napr. vzťahuje len na vozidlá s váhou 
nižšou ako 10tisíc pounds (cca 4500kg), čiže sa nemá vzťahovať na nákladné vozidlá. Návrh  ukladá výrobcom 
povinnosť napr. správu o vyhodnotení bezpečnosti a predkladať ju ministerstvu dopravy.  Táto správa má 
obsahovať podrobnosti o a) systémovej bezpečnosti,  b) zhromažďovaní dát,  c) cyberbezpečnosti ,  4) interakcii 
medzi človekom a strojom, 5) odolnosti voči nárazom, 6)  vlastnostiach vozidla, 7) správaní vozidla po dopravnej 
nehode,  8) súlade prevádzky s existujúcou právnou úpravou, 9) funkčnosti autonómnych mechanizmov. 
Výrobcovia majú zostaviť plán kybernetickej bezpečnosti  
7 America’s first self-driving car bill gets last-minute push from Congress. Dostupné na: 
https://www.theverge.com/2018/12/3/18124750/av-start-act-congress-us-first-self-driving-car-bill-tesla-gm 
8 Ilková, V. ; Ilka, A. (2017) "Legal Aspects of Autonomous Vehicles – an Overview". Proceedings of the 2017 
21st International Conference on Process Control (PC), Štrbské Pleso, Slovakia, June 6 – 9, pp. 428-433 
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alebo systém vypnúť, tento prístup dnes zodpovedá „len“ poloautonómnym vozidlám a teda nepredpokladá plne 
autonómnu prevádzku vozidla bez interakcie človeka.  

Stricto sensu sa tento problém môže javiť ako neaktuálny. Technologicky na trhu nie sú vozidlá úrovne 
5 a legislatíva ich použitie aj tak neumožňuje. Ignorovanie technologického pokroku, ktorý nevyhnutne vyústi do 
reálnej dostupnosti autonómnych vozidiel by však bolo veľkou chybou.   

V tomto ohľade je preto potrebné akceptovať fakt, že s prevádzkou autonómnych vozidiel je/bude 
spojených mnoho náročných a mimoriadne komplexných otázok, na ktoré dnes nemáme nijaké odpovede. 
Vytvorenie funkčného a technologický pokrok podporujúceho legislatívneho prostredia tak predstavuje jednu 
z moderných výziev pre zákonodarcov po celom svete. 

Náročnosť tejto výzvy podtrhuje fakt, že z právneho hľadiska je problematika prevádzky autonómnych 
vozidiel multiodvetvovou/prierezovou záležitosťou, majúcou presah v oblasti správneho práva, občianskeho 
práva aj trestného práva.  

Z pohľadu noriem správneho práva vyvstávajú napr. tieto otázky:  
• Aké softwarové a hardwarové podmienky musí autonómne vozidlo spĺňať pre to, aby bola 

pripustená jeho prevádzka?  
• Mali by byť povolené autonómne jazdy na všetkých cestných komunikáciách alebo len 

cestných komunikáciách určitej kategórie?  
• Malo byť mať vozidlo aktivované nejaké zariadenie, napr. svetelné, ktoré bude ostatným 

účastníkom cestnej premávky signalizovať autonómnu jazdu alebo bude  oznamovanie takejto skutočnosti 
znižovať bezpečnosť premávky odpútavaním pozornosti iných vodičov?  

• Má byť systém autonómneho vozidla naprogramovaný tak, že vždy a za každých okolností 
bude bezpodmienečne dodržiavať dopravné predpisy alebo je možné, s prihliadnutím na okolnosti a v záujme 
zachovania bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia a majetku, aby ich autonómny systém 
úmyselne porušil? A ak áno, do akej miery je autonómne vozidlo oprávnené porušiť predpisy a je  povinné hlásiť 
prípady porušenia?  

• Má systém vozidla minimalizovať straty na životoch ľudí, aj keď to bude v konkrétnom prípade 
znamenať obetovanie najmenej jedného ľudského života alebo sa má vždy pokúsiť o riešenie, ktoré môže, no 
nemusí znamenať záchranu väčšieho počtu osôb? 

• Vyžaduje sa na prevádzku autonómneho vozidla osobitné vodičské oprávnenie? Ak áno, aké 
budú podmienky jeho platnosti z hľadiska veku či zdravotného stavu žiadateľa či územnej platnosti oprávnenia? 
Alebo nakoľko je prevádzka teoreticky absolútne autonómna, bude posudzovanie schopnosti človeka viesť 
motorové vozidlo vôbec potrebné? 

Je zjavné, že individuálne riešenie týchto otázok na národných úrovniach nebude dostačujúce, skôr 
naopak. Dnes v Európe neexistuje legislatíva, ktorá by upravovala prevádzku autonómnych vozidiel, a to ani 
v krajinách ako je Nemecko, Francúzsko, Švédsko či Spojené kráľovstvo. Osobitné očakávania v tomto smere 
panujú vo vzťahu k Nemecku a Švédsku, kde z dôvodov technologického líderstva v tomto segmente (Mercedes-
Benz, Audi, BMW, Volvo, Scania) a dôkladnej znalosti problému najskôr dôjde k prijatiu zodpovedajúcej 
legislatívy. 

Taktiež občianske právo bude čeliť veľmi rozmanitej skupine právnych výziev. Ako najvypuklejšia sa 
ukazuje byť otázky deliktuálnej zodpovednosti, t.j. zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou autonómneho 
dopravného prostriedku (dnes § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka) prípadne škody spôsobenej vadným 
výrobkom (dnes zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom). S otázkou 
zodpovednosti potom úzko súvisí  otázka poistenia vozidla (zákonného či zmluvného). Opomenúť nemožno 
otázky ochrany osobných údajov, ochrany súkromia, resp. všeobecne otázku cyberbezpečnosti.   

 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

Autonómna prevádzka vozidla, nezávislá od zásahu človeka, ktorý je zo svojej podstaty 
nepredvídateľný, je všeobecne považovaná za bezpečnejšiu. Vo svete, v ktorom by účastníkom premávky boli 
len autonómne vozidla, by algoritmus vozidiel mal redukovať až úplne eliminovať riziko dopravnej nehody. 
Napriek tomu však aj autonómne vozidlo môže spôsobiť dopravnú nehodu resp. byť účastníkom dopravnej 
nehody.  

Aby autonómne vozidlo riadne fungovalo, musia byť v systéme týchto vozidiel naprogramované 
scenáre, s ktorými musí vozidlo pri svojej prevádzke počítať. Problém nastáva vtedy, ak určitý scenár nie je 
naprogramovaný alebo je naprogramovaný nedostatočne. Príkladom môže byť situácia, kedy sa do jazdnej dráhy 
vozidla náhle dostane zviera. Software autonómneho vozidla musí rozhodnúť, či sa pokúsi zrážke vyhnúť 
zabrzdením či zmenou jazdnej dráhy alebo je zrážka so zvieraťom v tej chvíli najracionálnejším riešením situácie. 
Software vozidla však v tej chvíli už nemusí poznať riešenia na ďalšie variácie tohto scenáru, ktoré by zahŕňali 
prítomnosť iného vozidla alebo vozidiel, cyklistu, chodca alebo iného zvieraťa, určité klimatické podmienky, 
viditeľnosť apod. Úroveň techniky dnes neumožňuje zvládnuť všetky tieto situácie (čo je dôvodom, pre ktoré 
automobilky neuviedli na trh autonómne vozidlo na tretej alebo vyššej úrovni autonómnosti) a preto stále je to 
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vodič vozidla, ktorý musí byť ostražitý a pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom. To však popiera samotný 
zmysel autonómnych vozidiel, u ktorých sa predpokladá, že by mohli byť využívané aj osobami so zdravotným 
postihnutím, staršími osobami alebo maloletými.  

Technologický pokrok však nevyhnutne odstráni aj tieto prekážky tak, že autonómne vozidlá budú 
zabezpečovať bezrizikovú prevádzku. Nakoľko pochybenie zo strany človeka bude vylúčené, otvára to otázku, 
kto bude niesť zodpovednosť za škodu, spôsobenú prevádzkou autonómneho vozidla a v aký prípad 
zodpovednosti pôjde.  

Do úvahy totiž prichádzajú dva základné prístupy.  
Prvý prístup predpokladá zotrvanie na existujúcom a v Európe pomerne dobre fungujúcom koncepte 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku spolu s povinným poistením 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku. Hoci počet dopravných nehôd veľmi 
výrazne klesne (podľa niektorých odhadov až o 90%), čo bude mať dopad aj na poistný trh a výšku poistného, 
tento koncept by aj po väčšom prieniku autonómnych technológií mal prežiť, minimálne po dobu, kým bude 
existovať súbežná prevádzka autonómnych a konvenčných vozidiel. 

Podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou 
dopravného prostriedku zodpovedá osoba vykonávajúca dopravu (ods. 1) resp. iný prevádzateľ (prevádzkovateľ) 
motorového vozidla (ods. 2). Do prvej kategórie sú zaraďované osoby (dopravné organizácie), ktorých 
predmetom činnosti je organizovanie a uskutočňovanie (okrem iného) cestnej dopravy. Zjednodušene povedané 
sú to dopravcovia, ktorí dopravu vykonávajú ako podnikanie. Do druhej kategórie patria všetky osoby, ktoré majú 
právnu a faktickú možnosť disponovať s dopravným prostriedkom, pričom tento prostriedok organizovane aj 
dlhodobo používajú na účel, na ktorý je dopravný prostriedok určený. Zjednodušene povedané, do tejto kategórie 
bude patriť väčšina z nás, čo vlastníme nejaké vozidlo, používame ho a zodpovedáme za jeho stav a prevádzku.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku je založená na objektívnom 
princípe, t.j. otázka zavinenia je pre vyvodenie zodpovednosti bezvýznamná. Zodpovednosť prevádzkovateľa za 
škodu spôsobenú osobitnou povahou prevádzky vychádza z predpokladu, že prevádzkovateľ pozná alebo by 
mal poznať stav vozidla, a preto by mal aj zodpovedať za škodu, ktorá bude spôsobená okolnosťou majúcou 
pôvod v prevádzke vozidla.  

Pri prevádzke autonómneho vozidla by však vplyv prevádzkovateľa na prevádzku vozidla mal byť 
zanedbateľný či dokonca žiadny. Napokon, vo vozidle sa nemusí nachádzať nikto a vozidlo sa môže pohybovať 
aj bez vodiča.   

Ak vychádzame z predpokladu, že legislatívna pripustí prevádzku autonómnych vozidiel až vtedy, ak 
stav techniky a vedeckého poznania budú umožňovať úplne bezrizikovú prevádzku autonómnych vozidiel 
(nemožno predpokladať, že právo pripustí prevádzku vozidiel, ktorých prevádzka bude nepredvídateľná a bude 
pripúšťať možnosť zlyhania), ako legitímnu možno položiť otázku, do akej miery je z právneho aj ekonomického 
hľadiska spravodlivé vyvodzovať zodpovednosť voči osobe, ktorá nemá na prevádzku vozidla, ako aj systém 
ovládajúci vozidlo, vôbec nijaký vplyv.  

Software, ktorý ovláda autonómne vozidlo, je mnohonásobne komplexnejším systémom ako akákoľvek 
mechanická časť vozidla.  Žiada sa zdôrazniť, že súčasťou tohto systému je aj neustála kontrola technického 
stavu vozidla. Možno zjednodušene povedať, že kontrolu nad autonómnym vozidlom má systém vozidla, ktorý 
je dátovo prepojený s počítačovými systémami výrobcu vozidla. Výrobca vozidla je povinný informovať 
o odhalení poruchy alebo chyby v autonómnej technológií vozidla a oznámiť ako postupovať ďalej. Výrobca 
vozidla je ako jediný v pozícií, v ktorej je možné opraviť alebo vylepšiť autonómnu technológiu vozidla. Software 
vozidla je uzavretý a užívateľ vozidla teda nemá ani len možnosť ovplyvniť jeho fungovanie.  Zlyhanie tohto 
systému v podobe spôsobenia dopravnej nehody bude vadou výrobku, za ktorú bude zodpovedný jej výrobca. 

Preto sa ako druhý možný javí byť prístup predpokladajúci vyvodzovanie zodpovednosti priamo voči 
výrobcovi a to na základe pravidiel o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.   

Tento prístup by bolo možné uplatniť už dnes. Podľa § 3 zákona č. 294/1999 Z.z. je výrobok (autonómne 
vozidlo) je podľa tohto zákona vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho 
odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré výrobca 
poskytol alebo mal poskytnúť, b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže výrobok 
slúžiť, c) čas, keď bol výrobok uvedený do obehu. Hoci tento prístup má svoje praktické obmedzenia (limitácia 
výšky škody, otázky vecnej legitimácie, praktické prekážky pri uplatňovaní práva priamo voči výrobcovi a pod.), 
s potrebnými úpravami, ktoré by sa vzťahovali na automotive sektor, by bolo možné uvažovať aj nad takýmto 
riešením. Takéto sprísnenie zodpovednosti za vady výrobku by z ekonomického hľadiska vyvolalo potrebu 
poistenia tohto druhu zodpovednosti, čo by vyvažovalo straty na trhu povinného poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku.9  

 

                                                
9 Dr. Mathias Schubert. Autonomous Cars – Initial Thoughts About Reforming the Liability Regime. Máj 2015. 
http://www.genre.com/knowledge/publications/iipc1505-en.html 
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OTÁZKY CYBERBEZPEČNOSTI 
Do tejto kategórie nových problémov možno zaradiť dva základné okruhy problémov. Otázku ochrany 

súkromia a ochrany kybernetickej bezpečnosti. 
a) ochrana súkromia a ochrana osobných údajov 
Na prvý pohľad sa ako absurdné môže javiť prepojenie prevádzky autonómneho vozidla s obavami 

o ochranu súkromia a osobných údajov. Po hlbšej úvahe však možno dospieť k záveru, že toto prepojenie je 
aktuálne už dnes a v budúcnosti budú tieto obavy podstatne naliehavejšie. Autonómne vozidlá sú od 
prvopočiatku dizajnové tak, aby pracovali s určitými údajmi.  Sú to stroje, od ktorých sa očakáva interakcia 
s okolím resp. ostatnými prvkami cestnej infraštruktúry či dokonca komunikácia vzájomná medzi viacerými 
vozidlami. Dnes ešte nevieme spoľahlivo určiť rozsah a druh údajov, s ktorými vozidlá pracujú resp. budú 
pracovať.  Bez ohľadu na budúci vývoj však už dnes tieto vozidlá zaznamenávajú a zdieľajú údaje  o svojej 
polohe a rýchlosti. Rovnako sa predpokladá, že tieto vozidlá resp. ich software bude neustále aktualizovaný, čo 
si vyžaduje stále prepojenie vozidla s centrálnymi servermi autora softwaru. Do budúcnosti však nemožno vylúčiť, 
a súčasné koncepty budúcich autonómnych vozidiel to predpokladajú, že vozidlá budú disponovať ďalšími údajmi 
o osobách, ktoré budú vozidlom prepravované a to najmä za účelom zabezpečenia ochrany vozidla pred 
neoprávneným použitím vozidla (vozidlo bude disponovať biometrickými údajmi osôb oprávnených používať 
vozidlo) alebo za účelom zabezpečenia maximálnej miery komfortu prepravy vzhľadom na vek, zdravotný stav, 
kultúrne či iné preferencie prepravovanej osoby.  Systém autonómnych vozidiel bude poznať miesta kde 
pracujeme, kde žijeme, bude poznať miesta ktoré navštevujeme. V mnohých prípadoch bude možné prepojením 
týchto miest odhadnúť mnohé ďalšie údaje napr. o zdravotnom stave osoby (napr. pravidelné návštevy adresy, 
na ktorej sídli psychiater), vierovyznaní (napr. pravidelné návštevy synagógy), či dokonca sexuálnej orientácie 
(napr. pravidelné návštevy gay barov).10  

Autonómny systém vozidla je založený na neustálom vyhodnocovaní údajov z veľkého počtu senzorov, 
ktorými takéto vozidlo musí disponovať. Okrem už spomenutých senzorov určených na geolokáciu osoby, už 
dnes je vo vozidlách použitá technológia, ktorá osobitne vyvoláva mnohé obavy. Tou technológiou je 
zaznamenávanie a rozpoznávanie hlasu človeka, ktorá umožňuje ovládať niektoré funkcie vozidla hlasom. 
Predpokladá sa, že prienik tejto technológie bude v autonómnych vozidlách ešte väčší. Dôsledky, ktoré by 
z právneho hľadiska vyvolalo zaznamenávanie konverzácie osôb nachádzajúcich sa vo vozidle, snáď ani netreba 
bližšie rozoberať.        

b) cyberbezpečnosť 
Jednou z obáv, ktoré sú vyvolané existenciou počítačovo prepojenými autonómnymi vozidlami, je obava 

z prevzatia kontroly nad vozidlom v dôsledku sieťového (hackerského) útoku. Software vozidla, ako napokon 
akýkoľvek iný software použitý v počítači, mobilnom telefóne či iných zariadeniach, bude mať vždy nejaké 
nedostatky a chyby. Hoci ani zlyhanie „bežného“ softwaru nemožno bagatelizovať, následky zlyhania softwaru 
autonómneho vozidla môžu v kritickom prípade viesť až k smrteľným následkom.  

Prevzatie kontroly nad vozidlom využitím softwarového nedostatku nie je len ilúziou. Ešte v roku 2015 
dvaja americkí počítačoví experti demonštrovali spôsob diaľkového ovládnutia iného vozidla, keď cez chybu 
v zábavnom (multimediálnom) systéme vozidla Jeep Cherokee dokázali diaľkovo ovládať nielen klimatizáciu, 
stierače či hudobný systém vozidla, ale dokonca aj brzdy, prevodovku, volant a motor vozidla11. Tohto problému 
si je dobre vedomá aj odborná verejnosť.12 13 

Otázky cyberbezpečnosti majú presah do tretieho naznačeného právneho odvetia, ktorým je trestné 
právo. Aj tu sa vynárajú otázky, spojené najmä s počítačovou kriminalitou a trestnoprávnej zodpovednosti za 
trestné činy spáchané v súvislosti s prevádzkou autonómnych vozidiel.  

De lege lata by osobou trestne zodpovednou bola osoba, ktorá pri spáchaní trestného činu mala kontrolu 
nad vozidlom, čiže vodič. Do úvahy prichádzajú najmä trestné činy usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona, 
trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 155 a nasl. prípadne  trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 284 
a nasl. Trestného zákona.  

Lenže akú mieru kontroly nad autonómnym vozidlom je možné rozumne a spravodlivo požadovať od 
prevádzkovateľa (vodiča) autonómneho vozidla? Ako už bolo naznačené, autonómna technológia bude 
predmetom autorskoprávnej ochrany a bude to uzatvorený, pre užívateľa neprístupný, do istej 

                                                
10 Norton Rose Fullbright. Autonomous vehicles. The legal landscape in the US and Germany. Júl 2016. 
Dostupné na: http://www.nortonrosefulbright.com/files/20160726-autonomous-vehicles-the-legal-landscape-in-
the-us-and-germany-141559.pdf 
11 GREENBERG Andy, HACKERS REMOTELY KILL A JEEP ON THE HIGHWAY—WITH ME IN IT. 
https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/ 
12 Hackers Are the Real Obstacle for Self-Driving Vehicles. MIT Technology Review. Dostupné na: 
https://www.technologyreview.com/s/608618/hackers-are-the-real-obstacle-for-self-driving-vehicles/ 
13 Hackers have self-driving cars in their headlights. The Financial Times. Dostupné na: 
https://www.ft.com/content/6000981a-1e03-11e8-aaca-4574d7dabfb6 
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neskontrolovateľný systém. A pokiaľ má užitočnosť autonómnych vozidiel spočívať v tom, že zbavuje človeka 
povinnosti venovať pozornosť riadeniu,  nebude práve hrozba trestnoprávnej sankcie znižovať užitočnosť 
a využiteľnosť týchto technológií? 

 
ZÁVER 

Dnešné legislatívne prostredie je z pohľadu prevádzky autonómnych vozidiel nevyhovujúce resp. 
vyhovujúce nedostatočne. Ide pritom o komplex otázok, na ktoré sa dnes ešte len hľadajú. Súčasne je zrejmé, 
že v globálnom svete musia byť aj tieto odpovede globálne a pokiaľ nemá právo predstavovať prekážku 
rozširovania nových technológií, bude žiaduce, aby regulačný rámec prevádzky autonómnych vozidiel bol 
stanovený nadnárodnými či medzinárodnými právnymi nástrojmi. Prevádzka autonómnych vozidiel bude pritom 
úplne iná ako je prevádzka dnešných, konvenčných vozidiel a od zákonodarcu sa bude vyžadovať úplne nový 
legislatívny prístup.  

Hľadanie optimálneho regulačného rámca však musí byť súbežne sprevádzané s zvyšovaním 
informovanosti spotrebiteľov. Vzhľadom na komplexnosť a komplikovanosť môžu byť nové autonómne 
technológie spotrebiteľmi nesprávne pochopené a pokiaľ spotrebiteľ nedostatočne pochopí vlastnosti 
a predovšetkým obmedzenia jednotlivých úrovní automatizácie, obzvlášť na úrovni 2 až 4, môže získať falošný 
pocit bezpečnosti, čo môže paradoxne viesť k opačnému efektu ako pôvodne zamýšľanému, t.j. k zníženiu 
bezpečnosti prevádzky.   
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Abstrakt 
Autor vo svojom článku hodnotí vývoj elektronických služieb poskytovaných v podmienkach Slovenskej republiky 
s dôrazom na katastrálne konanie vykonávané elektronickými prostriedkami. Elektronické katastrálne konanie 
hodnotí z pohľadu vývoja právnej úpravy, ako aj z pohľadu efektívnosti a užívateľnosti účastníkmi katastrálneho 
konania. Autor tiež hodnotí, rozoberá a analyzuje právnu úpravu katastrálneho konania s dôrazom na konanie 
vykonávané elektronickými prostriedkami v Slovenskej republike. V hlavnej časti článku autor poukazuje na 
praktické problémy elektronického katastrálneho konania, nastoľuje svoje návrhy de lege ferenda a komparuje 
právnu úpravu elektronického katastrálneho konania v Slovenskej republike s právnou úpravou v Českej 
republike. 
 
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, elektronické konanie, zápis práv k nehnuteľnostiam 
 
Abstract 
In his article, the author assesses the development of electronic services provided in the conditions of the Slovak 
Republic with an emphasis on procedure of Land register performed by electronic means. Electronic procedure 
of Land register is assessed from the point of view of the development of legislation, as well as from the point of 
view of efficiency and user friendliness of the Land register procedure. The author also evaluates and analyzes 
the legislation of Land register proceedings, with an emphasis on the conduct of electronic means in the Slovak 
Republic. In the main part of the article, the author points to the practical problems of electronic procedure of 
Land register, puts forward his proposals de lege ferenda and compares the legal regulation of electronic 
procedure of Land register in the Slovak Republic with legislation in the Czech Republic. 
 
Key words:  land register, electronic procedure, registration of real estate rights 
 
 

1. ÚVOD 
 

Zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) v súčasne platnej 
podobe okrem iného venuje pozornosť aj poskytovaniu elektronickej služby v oblasti elektronického 
katastrálneho konania, pričom upravuje možnosť vykonania akéhokoľvek podania, resp. vykonania celého 
katastrálneho konania elektronickými prostriedkami1. Ďalej zákon o katastri nehnuteľností upravuje viaceré 
špecifiká vo vzťahu k vykonaniu katastrálneho konania pomocou elektronických prostriedkov. 

V súčasnom období sa v súvislosti so zavádzaním elektronických služieb vo verejnej správe sa venuje 
pozornosť zavádzaniu mnohých druhov elektronických služieb pre právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej 
republike. Rovnako tomu je tak aj v prípade katastrálneho konania podľa katastrálneho zákona. Dovolím si tvrdiť, 
že možnosť vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov je v Slovenskej republike 
vzhľadom na ostatné elektronické služby vo verejnej správe už dlhé obdobie. 

Možnosť vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov je v Slovenskej republike 
právne upravené s účinnosťou od 1.9.2009, a to na základe novely katastrálneho zákona č. 304/2009 Z.z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Predmetná možnosť vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov je v Slovenskej 
republike tak účinná od 1.9.2009, čo na jednej strane možno hodnotiť ako pozitívum z dôvodu možnosti jej 
využitia v podmienkach Slovenskej republiky už skoro 10 rokov, ale na strane druhej, to možno hodnotiť aj ako 
negatívum, a to vo vzťahu k zavádzaním iných a nových elektronických služieb vo verejnej správe z dôvodu 
funkcionality a zastaranosti možnosti vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov. 
                                                
1 § 22 ods. 4 katastrálneho zákona, cit. „Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.“ 
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Uvedená skutočnosť bola motiváciou k napísaniu tohto článku, pretože na jednej strane je potrebné 
hodnotiť možnosť vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov pozitívne, nakoľko 
v podmienkach Slovenskej republiky už je táto možnosť dlhodobo, ale na druhej strane je potrebné uviesť, že 
elektronické katastrálne konanie potrebuje už zaviesť nové postupy a princípy v komparácii s inými teraz 
zavádzanými elektronickými službami vo verejnej správe. 

Elektronické katastrálne konanie je preto v tomto článku podrobená analýze z pohľadu vývoja právnej 
úpravy, ako aj z pohľadu efektívnosti a užívateľnosti účastníkmi katastrálneho konania. Zároveň je snahou článku 
poukázať na praktické problémy elektronického katastrálneho konania, nastoliť návrhy de lege ferenda a v tej 
súvislosti komparovať právnu úpravu elektronického katastrálneho konania v Slovenskej republike s právnou 
úpravou v Českej republike. 

 
2. ELEKTRONICKÉ KATASTRÁLNE KONANIE 

Právna úprava katastrálneho konania a tiež katastrálneho konania, ktoré možno vykonať elektronicky je 
obsiahnutá v katastrálnom zákone. 

Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 katastrálneho zákona, cit. „V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k 
nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o 
oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.“2 Podľa § 22 ods. 4 katastrálneho zákona, 
cit. „Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky.“3 Z citovaných ustanovení tak vyplýva možnosť pre 
účastníkov konania vykonať katastrálne konanie aj elektronicky. Katastrálny zákon upravuje viaceré tiež špecifiká 
vo vzťahu k vykonaniu katastrálneho konania pomocou elektronických prostriedkov, ktorým sa ďalej venuje tento 
článok. 

Podľa § 24 ods. 1 písm. j) katastrálneho zákona, cit. „Návrh na začatie katastrálneho konania musí 
obsahovať žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť 
o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na 
uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu 
do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe.“4 Predmetné ustanovenie 
je špecifickým ustanovením vo vzťahu k elektronickému katastrálnemu konaniu, avšak iba k taxatívne 
vymedzeným druhom, a to k záznamu, k poznámke a k prešetreniu zmien údajov katastra. Predmetné 
ustanovenie sa nedotýka najčastejšieho katastrálneho konania a do vkladu. 

Katastrálny zákon ďalej v rámci všeobecných ustanovení o katastrálnom konaní vo vzťahu 
k elektronickému katastrálnemu konaniu už len určuje, že návrh na začatie elektronického katastrálneho konania 
Podľa § 24 ods. 2 katastrálneho zákona, cit. „Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe 
prijíma okresný úrad prostredníctvom prístupového miesta.“5 

Zápis práv k nehnuteľnostiam sa vykonáva na základe vkladu, zázname alebo poznámke. Katastrálny 
zákon už pri jednotlivých druhoch katastrálneho konania neuvádza žiadne špecifické ustanovenia vo vzťahu 
k elektronickému katastrálnemu konaniu, s výnimkou záznamu, pri ktorej určuje lehotu na vykonanie záznamu, 
v prípade, ak je návrh na záznam podaný elektronickými prostriedkami. Podľa § 35 ods. 1 katastrálneho zákona, 
cit. „Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh 
na vykonanie záznamu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom 
webovom sídle.“6 Podľa § 35 ods. 1 katastrálneho zákona, cit. „Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný 
prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na 
vykonanie záznamu.“7 V zmysle katastrálneho zákona už pri jednotlivých druhoch katastrálneho konania, na 
základe ktorých sa vykonáva zápis práv k nehnuteľnostiam neuvádza žiadne špecifické ustanovenia vo vzťahu 
k elektronickému katastrálnemu konaniu. 

Takúto právnu úpravu elektronického katastrálneho konania považujem za nedostatočnú, a to najmä vo 
vzťahu k súčasnému stavu elektronických služieb vo verejnej správe v Slovenskej republike. 

Základným nedostatkom elektronického katastrálneho konania je skutočnosť, že elektronický návrh sa 
v zmysle § 24 ods. 2 katastrálneho zákona podáva na okresný úrad prostredníctvom prístupového miesta. Je 
bežnou praxou, že takto elektronicky podaný návrh na začatie katastrálneho konania dorazí z prístupového 
miesta na katastrálny odbor okresného úradu aj 7 dní po jeho podaní. Z uvedeného dôvodu tak nie je zriedkavým 
javom, že plomba o zmene práv k nehnuteľnosti sa vo výpise z listu vlastníctva objaví až po 7 a viac dňoch po 
podaní elektronického návrhu na začatie katastrálneho konania. Toto je jednoznačne nežiaduci stav a dokonca 
aj stav ktorý je v rozpore so zákonom, a to konkrétne v rozpore s ustanovením § 44 ods. 1 katastrálneho zákona, 

                                                
2 § 22 ods. 1 katastrálneho zákona 
3 § 22 ods. 4 katastrálneho zákona 
4 § 24 ods. 1 písm. j) katastrálneho zákona 
5 § 24 ods. 2 katastrálneho zákona 
6 § 35 ods. 1 katastrálneho zákona 
7 § 43 ods. 3 katastrálneho zákona 
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podľa ktorého, cit. „Okresný úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená zmluva, 
verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o 
oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k 
nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby alebo o začatí konania o proteste prokurátora 
na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe.“8 

Vyznačenie plomby tak pri elektronickom katastrálnom konaní nie je v súlade s katastrálnym zákonom, 
podľa ktorého okresný úrad je povinný vyznačiť plomby najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu 
bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom. Z uvedených 
skutočností je zrejmé, že sa tak nedeje. O následkoch oneskorene vyznačenej plomby nie je nutné hovoriť, 
nakoľko aj samotný katastrálny zákon jej pripisuje značnú vážnosť, a preto by mala byť vyznačená najneskôr 
nasledujúci pracovný deň po dni doručenia návrhu na začatie elektronického konania. 

Pri začatí elektronického katastrálneho konania to nie je však jediný problém, ktorý sa vyskytuje v praxi. 
Pri začatí elektronického katastrálneho konania na základe návrhu na začatie a ani neskôr, účastník konania 
nedostane žiadne potvrdenie o podaní návrhu na začatie elektronického katastrálneho konania9, z ktorého je 
zrejmý, dátum a čas podania návrhu na začatie elektronického katastrálneho konania, a tiež aj s vyznačením 
čísla vkladu, záznamu, či poznámky. V tejto súvislosti poukazujem na ustanovenie § 24 ods. 3 katastrálneho 
zákona, podľa ktorého, cit. „Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. 
Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum 
a čas prijatia návrhu.“10 Poukazujem na skutočnosť, že v prípade elektronického katastrálneho konania obdobná 
právna úprava absolútne absentuje a okresný úrad nie je povinný nijako oznámiť účastníkovi konania dátum a 
čas prijatia návrhu na začatie elektronického katastrálneho konania. Účastník konania tak nemá žiadny právne 
záväzný doklad, resp. potvrdenie toho, kedy presne okresný úrad prijal návrh na začatie elektronického 
katastrálneho konania. 

V tejto súvislosti v nadväznosti na vykonanú komparáciu právnej úpravy elektronického katastrálneho 
konania v Slovenskej republike s právnou úpravou v Českej republike mi prichodí konštatovať, že právna úprava 
v Českej republike je v tejto otázke jasnejšia, jednoznačnejšia a lepšia. Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „katastrálny zákon ČR“) túto 
skutočnosť jednoznačne definuje v ustanovení § 16 ods. 1 katastrálneho zákona ČR, podľa ktorého, cit. „O 
vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje, nejpozději den poté, co ke změně 
došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného zasláním informace na adresu podle § 14 odst. 1 písm. b) 
nebo prostřednictvím datové schránky; pokud o to požádá, katastrální úřad informuje vlastníka také elektronicky 
na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. Účastníky vkladového řízení, kteří mají zřízenu službu 
sledování změn v katastru, informuje prostřednictvím této služby.“11 Z citovaného ustanovenia je tak zrejmé, že 
v Českej republike aj v prípade elektrnoickými prostriedkami podaného návrhu na začatie elektronického 
katastrálneho konania účastník konania je najneskôr na nasledujúci deň po podaní návrh na začatie 
elektronického katastrálneho konania informovaný prostredníctvom elektronickej dátovej schránky, alebo aj 
prostredníctvom emailu, či sms správy na mobilný telefón, pokiaľ o to účastník konania požiada. Takúto právnu 
úpravu považujem za vhodnú a žiaducu aj v podmienkach elektronického katastrálneho konania v Slovenskej 
republike. 

Ako ďalší podstatný a markantný problém elektronického katastrálneho konania považujem nedostatočnú 
právnu úpravu vo vzťahu k plateniu správneho poplatku za elektronické katastrálne konanie. 

Tento praktický problém je možné rozdeliť na dve časti. 
V prvom rade ide o problém s tým, že okresné úrady, katastrálne odbory nezasielajú nijakým spôsobom 

platobné údaje na to, na základe ktorých by účastník konania mohol bez ťažkostí správny poplatok za 
elektronické katastrálne konanie zaplatiť. Najvhodnejším riešením by bolo, by boli okresné úrady, katastrálne 
odbory povinné zaslať účastníkovi konania po prijatí návrhu na začatie elektronického katastrálneho konania 
výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Tento problém nie je len problémom so zaplatením samotného 
správneho poplatku po prijatí návrhu na začatie elektronického katastrálneho konania, ale súvisí s tým aj problém 
s daňovým dokladom za zaplatenie správneho poplatku za elektronické katastrálne konanie, ktorý v tomto 
prípade neexistuje. Opätovne preto za najvhodnejšie riešenie ako návrh de lege ferredna navrhujeme, aby 
okresné úrady, katastrálne odbory boli povinné zaslať účastníkovi konania po prijatí návrhu na začatie 
elektronického katastrálneho konania výzvu na zaplatenie správneho poplatku, ktorá by po zaplatení prevodom 
na bankový účet tiež slúžila ako daňový doklad. 

                                                
8 § 44 ods. 1 katastrálneho zákona 
9 Podotýkam, že právne záväzného potvrdenia, nakoľko v niektorých prípadoch dôjde emailom informácia 
o podaní elektronického konania do emailovej schránky, avšak takéto potvrdenie, resp. email nie je právne 
záväzným dokumentom, napríklad pre financujúcu banku nehnuteľnosti. 
10 § 24 ods. 3 katastrálneho zákona 
11 § 16 ods. 1 katastrálneho zákona ČR 
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V druhom rade ako nedostatočnú právnu úpravu vo vzťahu k plateniu správneho poplatku za elektronické 
katastrálne konanie považujem skutočnosť, že v praxi nastáva mnohokrát problém, že okresné úrady, katastrálne 
odbory nie sú schopné dostatočne rýchlo, resp. v niektorých prípadoch vôbec schopné priradiť predmetnú platbu 
ku konkrétnemu elektronickému katastrálnemu konaniu, a to najmä z dôvodu, že predmetný správny poplatok je 
platený na všeobecný bankový účet, z ktorého identifikácia platby samotným okresným úradom, katastrálnym 
odborom v mnohých prípadoch ani nie je možná, nakoľko sa až po katastrálny odbor mnohokrát platba ani 
nedostane, a to hlavne v prípade, ak účastník konania zabudne uviesť variabilný symbol, resp. uvedie chybne 
variabilný symbol. V tomto prípade okresný úrade ďalej nevie dohľadať, ktorému odboru predmetná platba patrí 
a niekedy trvá aj viac ako 15 dní, kým vedia platbu spárovať s konkrétnym elektronickým katastrálnym konaním, 
pričom v niektorých prípadoch sa im to nepodarí vôbec. 

V otázke efektívneho výkonu verejnej správy z pohľadu jej zlepšenia, vďaka využitiu elektronického 
doručovania je možné jednoznačne skonštatovať, že rýchlosť a hospodárnosť by mohli resp. mali byť hlavné 
atribúty, ktorými by orgán verejnej moci dokázal prejednať vec rýchlejšie a hospodárnejšie, tzn. šetriť účastníkom 
konania čas a náklady.12 Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že elektronické katastrálne konanie podľa 
súčasnej právnej úpravy nespĺňa vyššie uvedené atribúty – hospodárnosť a rýchlosť, tzn. Hlavné atribúty 
elektronickej komunikácie, preto je na mieste uvažovať o zmene právnej úpravy tak, aby boli tieto atribúty 
naplnené. 

 
3. ZÁVER 

Možnosť vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov je v Slovenskej republike 
vzhľadom na ostatné elektronické služby vo verejnej správe už dlhé obdobie, pričom právna úprava možnosti 
vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov je v Slovenskej republike upravená 
s účinnosťou od 1.9.2009.  

Na jednej strane možno hodnotiť túto skutočnosť ako pozitívum z dôvodu možnosti jej využitia 
v podmienkach Slovenskej republiky už skoro 10 rokov, ale na strane druhej, to možno hodnotiť aj ako 
negatívum, a to vo vzťahu k zavádzaním iných a nových elektronických služieb vo verejnej správe z dôvodu 
funkcionality a zastaranosti možnosti vykonať katastrálne konanie pomocou elektronických prostriedkov. 

Predmetom článku tak bolo hodnotenie katastrálneho konanie vykonávaného pomocou elektronických 
prostriedkov z pozitívneho hľadiska, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky už je táto možnosť dlhodobo, 
ale tiež bolo elektronické katastrálne konanie podrobené analýze, z ktorej vyplynul záver, že je potrebné do 
elektronického katastrálneho konania zaviesť nové postupy a princípy v komparácii s inými teraz zavádzanými 
elektronickými službami vo verejnej správe. 

Zároveň z článku vyplynuli aj návrhy de lege ferrenda, a to jednak z analýzy právnej úpravy, a jednak aj 
z komparácie právnej úpravy elektronického katastrálneho konania v Slovenskej republike s právnou úpravou 
v Českej republike. 
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Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku umelej inteligencie, a to v súvislosti s právnou 
zodpovednosťou a zodpovednostnými vzťahmi so zameraním sa na autonómne vozidlá. V prvej kapitole autorka 
objasňuje pojem umelá inteligencia a s ňou súvisiace pojmy ako sú informačný systém, počítačový program, a to 
z pohľadu teórie a následne z pohľadu zakotvenia týchto pojmov  v právnom poriadku. Druhá kapitola poskytuje 
náhľad na možnosti využitia umelej inteligencie v praxi s poukazom na možné právne riziká. Jadrom článku je 
analýza fungovania autonómnych vozidiel a prepojenie na otázky zodpovednosti, kybernetickej bezpečnosti 
a etiky. Záverom autorka sumarizuje výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie a uvažuje o možnej 
budúcnosti tejto modernej technológie. 
 
Abstract: The author discusses the issue of artificial intelligence in the context of legal responsibility with regard 
to autonomous vehicles. In the first chapter, the author explains the term of artificial intelligence and its related 
terms, such as the information system, the computer program, from the theoretical point of view and then from 
the point of view of enacting these terms in the legal order. The second chapter provides an overview of the 
possibilities of using artificial intelligence in practice, pointing to possible legal risks. The main part of the article 
is an analysis of the functioning of autonomous vehicles and a link to questions of responsibility, cyber security 
and ethics. In conclusion, the author summarizes the advantages and disadvantages of using artificial intelligence 
and contemplates the possible future of this modern technology. 
 
Kľúčové slová: umelá inteligencia, počítačový program, autonómne vozidlá, zodpovednosť umelej inteligencie 
 
Key words: artificial intelligence, computer program, autonomous vehicles, artificial Intelligence responsibility 
 
 
ÚVOD 
 Posledné desaťročia prinášajú spoločnosti množstvo technologických zmien, ktoré je nutné reflektovať aj 
v rámci legislatívy. Vo viacerých prípadoch ide o technológie dotýkajúce sa práv osôb alebo týkajúce sa činností 
a konaní jednotlivcov alebo skupín, a ktoré preto musia byť právne regulované. Moderné technológie dnes vo 
veľkom rozsahu ovplyvňujú napríklad spracovávanie a využívanie osobných údajov, doručovanie, či už 
na súkromnej úrovni alebo na úrovni oficiálnej komunikácie so štátnymi orgánmi, vyšetrovanie protiprávnych 
alebo neoprávnených konaní a poskytujú mnohé ďalšie možnosti využívania. Je to len niekoľko desiatok rokov, 
čo sa spoločnosť musela sociálne, ale najmä právne, vysporiadať s príchodom osobných počítačov, mobilných 
telefónov, neskôr inteligentných zariadení akými sú smartfóny alebo tablety či so vznikom a rozšírením internetu 
a sociálnych sietí. Európska únia postupne prijala viaceré strategické dokumenty a normatívne právne akty, ktoré 
nanovo upravujú problematiku spomínaných osobných údajov, autorského práva alebo elektronizácie viacerých 
právnych oblastí, napríklad verejnej správy (e-government), súdnictva (e-justice) či zdravotníctva (e-health). 
Počas tohto obdobia sa paralelne vyvíjala aj oblasť robotiky a počítačových programov a v posledných rokoch 
sa táto vyvinula až do tej miery, že sa ňou začali zaoberať aj odborníci z odboru právo. Dôvodom je fakt, že 
technologický vývoj dosiahol štádium, ktoré musí byť jednoznačne reflektované v právnych poriadkoch štátov. 
Konkrétnejšie hovoríme o technológiách, ktoré majú predpoklady zasahovať do rôznych oblastí spoločenského 
života, a to s vážnymi dôsledkami, či už ľudskými, etickými no predovšetkým právnymi. V nadväznosti na 
uvedené budeme v článku rozoberať existenciu a pôsobenie umelej inteligencie, ktorá je schopná, spolu 
s ďalšími technológiami, napríklad zabezpečovať dopravu vo forme tzv. autonómnych áut, diagnostikovať 
ochorenia a odporúčať adekvátnu liečbu, posudzovať skutkový a právny stav a na základe toho rozhodnúť, 
vytvárať zmluvy a iné právne dokumenty, filtrovať nesprávnych kandidátov pre zamestnanie alebo nahrádzať 
ľudské končatiny umelo-inteligentnými protetickými pomôckami. V tejto súvislosti musíme konštatovať, že 
legislatíva je vždy o krok vzad v porovnaní s rýchlosťou vedy a techniky a v rámci štúdia tejto problematiky 
dospievame k zisteniu, že niektoré technologické novinky a ich spustenie by napredovali rýchlejšie, ak by im 
nebránili nevyriešené právne otázky, akými sú napríklad zodpovednosť či legislatíva všeobecne, ale tiež otázky 
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etické a morálne. Tu nachádzame ďalší príklad ochrannej funkcie práva. Na strane druhej, príliš pomalé reakcie 
zo strany odborníkov a zákonodarcov môžu dospieť k zastaveniu alebo spomaleniu rozvoja viacerých 
pozitívnych moderných technológií alebo dokonca k ignorancii povinnosti dodržiavania právnych noriem.  
 Cieľom tohto príspevku je uskutočniť analýzu možnej právnej zodpovednosti v prípade využitia umelej 
inteligencie za účelom posúdenia, v akých prípadoch je táto bezpečne využiteľná a v akých nie. Prvá časť zahŕňa 
objasnenie pojmu umelá inteligencia, stručný historický pohľad na jej vznik a rozvoj a možnosti jej využitia 
v spoločnosti s poukazom na možné riziká. Druhá časť obsahuje čiastkovú analýzu spomenutých rizík vzhľadom 
na právne následky, tzn. či niektoré riziká zasahujú do právnej oblasti, či narážajú napríklad na absenciu právnej 
úpravy alebo či spôsobujú iné právne problémy a nejasnosti. Záverom poskytneme zosumarizovanie zistení 
a prezentáciu myšlienok, ktoré môžu napomôcť ďalšej diskusii alebo právnej úprave.  
 
1  UMELÁ INTELIGENCIA V PRÁVNOM SVETE 
 
 Umelá inteligencia bola donedávna spoločnosti známa len z filmového priemyslu alebo sci-fi literatúry. 
V súčasnosti ide o jednu z najpertraktovanejších tém okrajových právnych oblastí venujúcich sa prepojeniu práva 
a technológií, no čoraz častejšie sa začína spomínať aj v diskusiách o tradičných právnych inštitútoch, pretože 
jej využívanie zasahuje do oblastí právnej zodpovednosti, trestného konania či autorského práva. Legálnu 
definíciu pojmu umelá inteligencia nenachádzame ani v slovenskom poriadku ani v žiadnom nadnárodnom 
právnom poriadku. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia však nachádzame množstvo odborných definícií 
a objasnení, na základe ktorých dokážeme s týmto pojmom pre účely rôzne stanovených cieľov pracovať.  
 Ako prvý pojem umelá inteligencia použil americký profesor John McCarthy, ktorý v roku 1956 zvolal 
konferenciu (presnejšie letnú školu) pre odborníkov a výskumníkov reprezentujúcich rôzne vedecké disciplíny 
vrátane jazykovej simulácie, neurónových sietí či teórie zložitosti a položil základy vzniku novej vedeckej oblasti 
- výskumu umelej inteligencie. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o tom, čo sa stane predmetom výskumu umelej 
inteligencie, a tak rozvinúť koncept „mysliacich strojov“. John McCarthy vybral pre nové vedecké pole 
pomenovanie umelá inteligencia, a to z dôvodu, že bolo dostatočne neutrálne, vďaka čomu sa vyhol 
zvýrazňovaniu len niektorých vedeckých disciplín, napríklad kybernetiky, teórie automatov či problematiky 
komplexného spracovania informácií. Hlavná myšlienka výstupu stretnutia odborníkov bola, že „štúdia má ďalej 
pokračovať na základe domnienky, že každý aspekt učenia alebo akýkoľvek iný znak inteligencie môže byť v 
princípe tak presne opísaný, že môže byť vyrobený stroj, ktorý ho simuluje.“1 
 Ako sme už vyššie uviedli, pojem umelá inteligencia je predmetom mnohých odborných prác a výskumov. 
Pre účely tohto článku a ďalšej analýzy sme vybrali niektoré z nich, ktoré uvádzame nižšie. Tieto sme následne 
porovnali s legálnymi definíciami možných blízkych inštitútov, za ktoré považujeme počítačový program a 
informačný systém, ktoré upravuje právny poriadok Slovenskej republiky i Európskej únie. Zamysleli sme sa totiž 
na tým, či môžu byť základom objasnenia umelej inteligencie a či by teda existoval určitý legislatívny základ pre 
jej existenciu a využívanie.  
 Moderné slovníky sa pri vysvetľovaní umelej inteligencie zameriavajú na umelú inteligenciu ako na odbor 
informatiky, ktorý sa zaoberá simuláciou inteligentného ľudského správania s poukazom na to, že počítače majú 
byť „ako človek“ namiesto toho, aby „sa stali človekom“. Jednou z definícií, ktoré nadväzujú na uvedené, je: 
„umelá inteligencia je teória a vývoj počítačových systémov schopných plniť úlohy, ktoré bežne vyžadujú ľudskú 
inteligenciu, ako napríklad vizuálne vnímanie, rozpoznávanie reči, rozhodovanie a preklad medzi jazykmi.“2 
Slovník Merriam-Webster definuje umelú inteligenciu ako „odbor informatiky, ktorý sa zaoberá simuláciou 
inteligentného správania v počítačoch a zároveň ako schopnosť stroja napodobňovať inteligentné ľudské 
správanie.“3 Encyklopédia Britannica uvádza, že „umelá inteligencia je schopnosť digitálneho počítača alebo 
počítačom riadeného robota vykonávať úlohy bežne spojené s inteligentnými bytosťami.“4 Autor článku ďalej 
vysvetľuje, že tento termín sa často uplatňuje na projekty rozvíjajúcich sa systémov obdarených intelektuálnymi 
procesmi charakteristickými pre človeka, ako je schopnosť myslieť, objavovať zmysel, zovšeobecňovať alebo sa 
poučiť z minulých skúseností.5 
 Ďalšia definícia, na ktorú by sme chceli upriamiť pozornosť pochádza z pera autora Kingstona 
pôsobiaceho na univerzite v Brightone, podľa ktorého: „akýkoľvek počítačový systém, ktorý je schopný rozpoznať 
situáciu alebo udalosť a urobiť rozhodnutie vo forme „ak existuje táto situácia, potom odporučte alebo vykonajte 
túto akciu“, považuje sa za umelú inteligenciu“.6  

                                                
1 McCarthy J.: A proposal for the Darmouth summer research project on artificial intelligence, s. 1 
2 https://en.oxforddictionaries.com/definition/artificial_intelligence 
3 https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence 
4 https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence 
5 https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence 
6 Kingston J.K.C: Artificial Intelligence and Legal Liability, s. 2 
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 Európska komisia predstavila umelú inteligenciu ako „systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie tým, 
že analyzujú okolité prostredie a podnikajú kroky – s istou mierou samostatnosti – na dosiahnutie konkrétnych 
cieľov.“7 
 Viacerí autori považujú za umelú inteligenciu čokoľvek, čo napodobňuje ľudskú inteligenciu akoukoľvek 
metódou, ďalší prezentujú názor, že jedinými umelo-inteligentnými programami sú tie, ktoré napodobňujú 
spôsob, akým ľudia myslia, a existujú tiež vysvetlenia, ktoré klasifikujú umelo-inteligentné programy ako 
komplexné informačné systémy, pričom „skutočná“ umelá inteligencia je podľa nich vyhradená pre metaúrovňové 
rozhodovanie, ktoré sa niekedy označuje ako „múdrosť“.8 
 Na základe viacerých vyššie uvedených definícií umelej inteligencie sme dospeli ku konštatovaniu, že 
jednotiacimi znakmi sú: (i) ide o počítačový systém alebo počítačovým systémom riadený stroj, ktorý (ii) simuluje 
inteligentné ľudské správanie. Dôležitou súčasťou umelej inteligencie je automatizované rozhodovanie, ktoré 
znamená schopnosť algoritmov poskytovať riešenia pre úlohy s nejednoznačnými výsledkami a určiť optimálnu 
množinu možných odpovedí.  
 Súčasťou objasnenia umelej inteligencie boli vyjadrenia, že ide o počítačový systém alebo informačný 
systém. Právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje právnu úpravu pojmov počítačový program a informačný 
systém. Legálna definícia počítačového programu je upravená v Zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej 
len „Autorský zákon“), podľa ktorej: „počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek 
forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení.“9 Táto definícia 
objasňuje počítačový program z technického hľadiska, čím spĺňa jeden z jednotiacich znakov umelej inteligencie, 
avšak nepočíta s možnosťou schopnosti počítačového programu simulovať ľudské správanie. Právny poriadok 
Európskej únie taktiež upravuje legálne vymedzenie pojmu počítačový program, a to v Smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov. Pre účely tejto 
smernice zahŕňa počítačový program programy v akejkoľvek forme vrátane tých, ktoré sú včlenené do 
technického vybavenia počítača (hardvéru) vrátane prípravnej koncepčnej práce vedúcej k vyvinutiu 
počítačového programu pod podmienkou, že na základe jej povahy bude možné v neskoršom štádiu vytvoriť 
počítačový program.10 
 Legálna definícia informačného systému je súčasťou Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ISVS“), podľa ktorého: 
„informačným systémom je funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť 
prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného 
systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém.“11 Úpravu informačných 
systémoch dopĺňa Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na 
informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (pojem informačný systém),  
podľa ktorej informačný systém je zariadenie alebo skupina navzájom prepojených alebo súvisiacich zariadení, 
z ktorých jedno alebo viaceré automaticky spracúvajú počítačové údaje podľa programu, ako aj počítačové údaje, 
ktoré toto zariadenie alebo skupina zariadení ukladá, spracúva, opätovne získava alebo prenáša na účely svojho 
fungovania, používania, ochrany a údržby.12 
 Po naštudovaní uvedených právnych predpisov a ďalších predpisov obsahujúcich podobné pojmy 
môžeme konštatovať, že tieto upravujú danú problematiku z iných hľadísk. Vo väčšine prípadov ide o ochranu 
autorského práva, automatizované spracovanie informácií alebo o počítačovú kriminalitu. Daná právna úprava 
sa nedotýka umelej inteligencie v podobe, ako sme ju uviedli vyššie a z toho dôvodu neposkytuje základ pre jej 
právne nahliadanie. V prípade umelej inteligencie teda existuje právny priestor pre jej úpravu, no vzhľadom na 
náročnosť podradenia všetkých možných situácií by bolo jej legislatívne ukotvenie náročné. Napriek tomu sa 
domnievame, že budúcnosť túto potrebu preukáže.    
 
2 VYUŽITIE UMELEJ INTELIGENCIE V PRAXI A MOŽNÉ PRÁVNE RIZIKÁ  
 V súčasnom svete sú programy nahrádzajúce ľudskú prácu najčastejšie využívané v automobilovom 
a inom výrobnom priemysle. V týchto prípadoch hovoríme o naprogramovaných strojoch, ktoré dokážu 
vykonávať prácu, ktorú by inak vykonával človek, avšak nie vždy ide zákonite o umelú inteligenciu. Umelá 
inteligencia si vyžaduje napodobňovanie ľudského myslenia a rozhodovania, a to na základe určitých vstupných 
parametrov a údajov. Napriek tomu môže mať umelá inteligencia veľmi široké uplatnenie. Rôzne súkromné 

                                                
7 Európska komisia. Umelá inteligencia pre Európu, s. 1 
8 Kingston J.K.C: Artificial Intelligence and Legal Liability, s. 2 
9 Ustanovenie § 87 ods. 1 Autorského zákona 
10 (7) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových 
programov 
11 Ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona o ISVS 
12 Článok 2, písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na 
informačné systémy  



 

59 

spoločnosti vo vyspelých krajinách pracujú na konštruovaní počítačových programov a strojov nimi ovládaných, 
ktoré možno využívať v zdravotníctve, súdnictve či práve v spomínanom automobilovom priemysle. Pre účely 
tohto článku sme vybrali jednu z najviac diskutovaných technológií využívajúcich koncept umelej inteligencie, 
ktorú sme podrobili analýze právnych rizík. Ide o autonómne autá.  Právne problémy, ktoré zo skúmania vzišli 
však možno aplikovať aj na ďalšie moderné umelo-inteligentné pomôcky, ako sú programy pre diagnostikovanie 
ochorení, programy pre rozhodovanie súdnych sporov, programy pre filtrovanie kandidátov na zamestnanie či 
protetické pomôcky nahrádzajúce ľudské končatiny.  
 
2.1   Autonómne autá 
 Autonómne auto (niekedy nazývané tiež auto bez vodiča alebo samoriadené auto) je vozidlo, ktoré 
používa kombináciu senzorov, kamier, radarov a umelú inteligenciu na cestovanie medzi destináciami bez 
ľudského operátora. Aby sa vozidlo mohlo považovať za úplne autonómne, musí byť schopné sa pohybovať bez 
ľudského zásahu na vopred stanovené miesto určenia, a to na cestách, ktoré neboli prispôsobené na jeho 
používanie.13 To znamená, že musí ísť o reálnu existujúcu premávku a nie o priestor špeciálne vyčlenený pre 
pohyb autonómneho vozidla. Americká národná správa bezpečnosti cestnej premávky (NHTSA) stanovila šesť 
úrovní automatizácie začínajúc nulou, kde ľudia uskutočňujú jazdu pomocou asistenčných technológií vodiča až 
po úplne autonómne vozidlá bez zásahov vodiča.14 

 Napriek tomu, že automobilové spoločnosti napredujú vo vyvíjaní technológií zabezpečujúcich 
plnohodnotné fungovanie autonómnych áut na tej najvyššej úrovni autonómnosti veľkou rýchlosťou, ich reálne 
využívanie v súčasnosti ešte nie je možné. Ako iné novodobé výdobytky, aj autonómne autá prinášajú tak mnohé 
výhody, ako aj mnohé nevýhody a riziká. Za najväčšie právne a etické výzvy považujeme nasledovné otázky: 

- zodpovednosť, 
- kybernetická (ne)bezpečnosť, 
- etika nehôd. 

 
 Problematika zodpovednosti je jednou z najpálčivejších otázok fungovania autonómnych áut. Základná 
a všeobecná právna úprava zodpovednosti za škodu na národnej úrovni sa nachádza v zákone č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, a to v ustanovení § 415: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 
zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“15 Ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť 
používania motorových vozidiel v cestnej premávke sú zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V zmysle týchto predpisov je jednoznačné, že cestnou premávkou 
sa rozumie cesta využívaná vodičmi vozidiel a chodcami a zároveň, že vodičom vozidla je osoba, ktorá vedie 
vozidlo.16 V súvislosti s bezpečnosťou ďalej platí, že prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, 
životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest.17 Na základe týchto a ďalších 
zákonných ustanovení je zrejmé, že v prípade ich porušenia bude na zodpovednosť volaný vodič vozidla. Ak 
pôjde k porušeniu zákona v dôsledku vady vozidla, vodič sa môže obrátiť na výrobcu a využiť právne nástroje 
ochrany, ktorými sú zákonná zodpovednosť za vady a záruky výrobcu. Ak dôjde k porušeniu povinností 
v dôsledku správania sa vodiča, bude niesť zodpovednosť na základe právnych predpisov upravujúcich rôzne 
druhy a následky zavineného konania. Takýmto spôsobom sa môže vodič – fyzická osoba dopustiť priestupkov 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestných činov.  
 Možno však tento postup adaptovať aj na autonómne autá? Ak dôjde k spôsobeniu nehody autonómnym 
autom, v prvom rade by sa malo skúmať, či bolo dané vozidlo v poriadku a nevykazovalo výrobné vady. Ak došlo 
k zlyhaniu alebo poruche automatizovaného systému riadenia, možno začať právne konanie voči výrobcovi 
vozidla podľa právnych predpisov o zodpovednosti za výrobky. Iným dôvodom však môže byť nesprávna 
komunikácia medzi dvomi alebo viacerými prepojenými autonómnymi autami či medzi autonómnym autom 
a sieťou, pomocou ktorej auto nadobúda vstupné údaje, resp. počítačovým programom, ktorý auto riadi. V týchto 
prípadoch pripadá do úvahy zodpovednosť viacerých subjektov. Bude to výrobca samoriadeného auta? Alebo to 
bude poskytovateľ siete, ktorý zlyhal v poskytnutí dostatočnej kvality komunikácie? Možno však uviesť aj ďalšie 
osoby, a to poskytovateľa informácií, ktorý poslal počítačovému programu chybnú informáciu o stave vozovky 

                                                
13 https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/driverless-car 
14 Pre bližšie objasnenie jednotlivých úrovni pozri: https://automotivelectronics.com/sae-levels-cars/ 
15 Ustanovenie § 415 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
16 Ustanovenie § 2 ods. 1 a ods. 2 písm. v) zákona č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
17 Ustanovenie § 44 ods. 10 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
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alebo majiteľ daného vozidla. To sú spolu štyria možní nositelia zodpovednosti pričom spolu s rozvojom 
technológií môžu pribudnúť ďalší. 
 Zodpovednosť za motorové vozidlá sa na úrovni Európskej únie rieši prostredníctvom rôznych nástrojov, 
ako je smernica o poistení motorových vozidiel alebo smernica o zodpovednosti za výrobky, ako aj 
prostredníctvom rôznych režimov zodpovednosti v členských štátoch (napr. cestný zákon, občianske právo, 
osobitné prísne režimy zodpovednosti a vnútroštátne vykonávanie smernice o zodpovednosti za výrobky). Pre 
pripísanie zodpovednosti je rozhodujúca skutočná príčina udalostí, ktorá viedla k škode alebo nehode. V tomto 
prípade bude potrebné posúdiť, či sú existujúce predpisy kompatibilné s konceptom autonómnych vozidiel. Ako 
problém vidíme fakt, že uvedená smernica a vnútroštátne poistné predpisy síce stanovujú postup v prípade 
poistnej udalosti a ustanovujú, koho poistenie sa má aplikovať (napr. používajú vyjadrenie „osoba, ktorá 
spôsobila nehodu“), avšak nezodpovednou ostáva otázka, kto bude zodpovedný v prípade nehody, ktorej 
účastníkom bude autonómne vozidlo bez asistencie vodiča – človeka. Komisia ďalej navrhuje, aby boli 
autonómne autá vybavené zariadením na zaznamenávanie údajov, pomocou ktorého by sa objasnilo, kto počas 
nehody riadil vozidlo (tzv. čierna skrinka).18 
 Problematika zodpovednosti v súvislosti s používaním autonómnych vozidiel v niektorých aspektoch 
naznačuje, že autonómne autá zatiaľ operujú v rámci právneho vákua. Táto otázka je diskutovaná na viacerých 
platformách, pričom väčšina riešení navrhnutých v regulačnej oblasti smeruje k objektívnej zodpovednosti.19  

Vzhľadom na rôzne typy autonómnych áut reflektujúce rôzne stupne autonómnosti bude náročné túto aplikovať 
na všetky bez rozdielu.  
 Inou rizikovou oblasťou a hrozbou využívania autonómnych áut je kybernetická bezpečnosť, resp. 
nebezpečnosť. Táto sa týka dvoch tém, ktorými sú ochrana osobných údajov fyzických osôb a ochrana 
ďalších práv a záujmov, ktoré môžu byť ohrozené alebo porušené na základe napadnutia programu, ktorý 
ovláda konkrétne autonómne vozidlo.  
 Za dôvody obáv zo zneužitia osobných údajov možno označiť fakty, že vozidlá sú neustále pripojené 
k určitému počítačovému programu a vo väčšine prípadov aj k internetu20, že v nich existuje systémová 
integrácia tisícok komponentov pochádzajúcich z rôznych zdrojov a že sú vybavené množstvom senzorov a 
kamier, ktoré snímajú celý okolitý priestor a získané údaje ukladajú. V súvislosti s uvedeným a s tým, že tieto 
autá musia byť vybavené softvérom pre ich prevádzku, ktorý je počítačovým programom, vzniká tiež hrozba 
kybernetických útokov, tzn. neoprávneného vniknutia do programu za účelom ovládnutia vozidla, pozmenenia 
počítačového programu, ktorý ho riadi alebo zneužitia dát sa v ňom nachádzajúcich. Takýmto spôsobom môže 
dôjsť k deaktivácii airbagov či bŕzd, k zamknutiu vozidla alebo k jeho odcudzeniu. Útok môže byť spáchaný 
hackermi alebo organizovanými sofistikovanými skupinami, a to pre rôzne ciele.  
 Autonómne vozidlá budú vytvárať veľké množstvo údajov, ktoré bude možné vymieňať prostredníctvom 
komunikačných zariadení. Takéto údaje sú spôsobilé byť predmetom súťaže medzi rôznymi hospodárskymi 
subjektmi. Výrobcovia vozidiel alebo digitálne platformy majú preto privilegovaný prístup k palubným údajom a 
zdrojom, ako je napríklad možnosť navrhnúť služby priamo vodičovi prostredníctvom palubnej dosky vozidla. 
Európsky parlament vo svojom nelegislatívnom uznesení z 13. marca 2018 o Európskej stratégii pre 
kooperatívne inteligentné dopravné systémy vyzval Európsku komisiu, aby uverejnila legislatívny návrh, ktorý 
zabezpečí rovnaké podmienky pre prístup k palubným údajom a zdrojom, chrániac práva spotrebiteľov a 
podporujúc inovácie a spravodlivú hospodársku súťaž.21 
 Automobilové spoločnosti si tieto riziká uvedomujú a neustále pracujú na ich odstraňovaní, avšak v tomto 
prípade bude podstatná právna úprava, ktorá musí reflektovať všetky reálne, ale aj hypotetické situácie. 
V súčasnosti ešte neexistuje odvetvový prístup k ochrane vozidla pred počítačovými útokmi.22 Možno spomenúť, 
že nové pravidlá Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov sa uplatňujú na akékoľvek spracúvanie 
osobných údajov, vrátane údajov zozbieraných z vozidiel.23 
 Posledná otázka, ktorú sme v tomto článku načrtli, je otázka etiky nehôd v prípade autonómnych áut za 
využitia umelej inteligencie. Tieto sú totiž vyvíjané a konštruované s tým, že majú byť schopné prijímať 
rozhodnutia, ktoré by mohli mať aj etické dôsledky. Ako najzávažnejšia vec sa javí fakt, že autonómne auto 
vyhodnocuje situáciu a urobí rozhodnutie na základe určitých výpočtov. Prvé vážne otázky, ktoré podnietili 
celosvetovú diskusiu, vznikli po tom, ako autonómne auto zrazilo chodca, ktorý následne zomrel. V týchto 

                                                
18 Európska komisia. Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti, s. 11 
19 Karanasiou. A, Pinotsis, D: Towards a Legal Definition of Machine Intelligence: The Argument for Artificial 
Personhood in the Age of Deep Learning, s. 6 
20 Ide o 5G sieť svetovej triedy s celokontinentálnym pokrytím. 
21 Európska komisia. Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti, s. 13, 
22 Európska komisia. Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti, s. 13 
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  
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a v ďalších prípadoch môže dôjsť k situáciám, kedy samoriadené auto bude rozhodovať, či zachráni chodcov 
alebo svojich pasažierov. Dokonca sa objavili správy, že by systém mohol urobiť toto rozhodnutie na základe 
porovnania veku a iných atribútov osôb, čo je absolútne neprípustné. 
 
3 ZÁVER 
 
 Je zrejmé, že tvorcovia politík a legislatívy budú musieť načrtnuté druhy otvorených otázok riešiť ešte 
predtým, než autonómne autá naozaj prídu na cesty. Z toho dôvodu sa Európska únia už začala otázkami 
budúcnosti dopravy zaoberať. V máji roku 2018 vydala Európska komisia strategický dokument s názvom „Na 
ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti“, v ktorej vysvetľuje, že autonómne autá 
sú budúcnosťou a zmenia život spoločnosti rovnako, ako to pred nimi urobili parné vlaky alebo motorové vozidlá. 
Tvorcovia dokumentu uvádzajú mnohé významné pozitíva autonómnych vozidiel, ako zníženie cestovných 
nákladov, zvýšenie bezpečnosti24, ďalej poskytnutie lepšej formy mobility tým osobám, ktoré nemôžu sami viesť 
motorové vozidlo, podporenie zdieľania vozidiel ako služby namiesto predaja áut, zrýchlenie elektrifikácie 
či zlepšenie parkovacieho systému.25  
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