
 

1 | S t r a n a  

 

 

Zhrnutie verejnej konzultácie o budúcnosti robotiky a umelej inteligencie (UI) s dôrazom na 

predpisy občianskeho práva. 

1. Celkový kontext verejnej konzultácie o robotike a umelej inteligencii 

V januári 2017 Európsky parlament prijal správu o predpisoch občianskeho práva v oblasti 

robotiky, ktorá obsahuje odporúčania pre Komisiu o predpisoch občianskeho práva v oblasti 

robotiky (2015/2103 (INL)); spravodajkyňa Mady Delvaux (S&D, Luxembursko). V správe 

poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala právne predpisy s 

cieľom upresniť otázky zodpovednosti. Okrem toho navrhujú vypracovanie dobrovoľného 

etického kódexu správania v oblasti robotiky pre výskumných pracovníkov a konštruktérov, 

aby sa zabezpečilo, že pri práci budú dodržiavať právne a etické normy a že pri navrhovaní a 

používaní robotov sa bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Parlament zároveň požiadal 

Európsku komisiu, aby zvážila zriadenie európskej agentúry pre robotiku a umelú inteligenciu.  

Na základe správy Výbor Parlamentu pre právne veci (JURI) rozhodol o uskutočnení osobitnej 

verejnej konzultácie o budúcnosti robotiky a umelej inteligencie s dôrazom na predpisy 

občianskeho práva. Cieľom tejto konzultácie bolo podnietiť rozsiahlu diskusiu so širokou 

škálou zainteresovaných subjektov a hľadať pohľady na to, ako riešiť problematické etické, 

hospodárske, právne a sociálne otázky týkajúce sa vývoja robotiky a umelej inteligencie.  

Verejnej konzultácie sa mohol zúčastniť každý na svete, kto sa chcel podeliť o svoje názory, a 

prebiehala vo všetkých úradných jazykoch EÚ, a to od 8. februára do 1. júna 2017. Verejná 

konzultácia zahŕňala dva samostatné dotazníky, prispôsobené adresátom: jeden určený 

širokej verejnosti (15 otázok) a jeden pre odborníkov, ktorý obsahoval 17 všeobecných a 47 

fakultatívnych otázok týkajúcich sa špecifických oblastí politiky. Konzultácia obsahovala 

kombináciu otázok s viacerými možnými odpoveďami a otvorených otázok, aby sa občania, 

podniky a organizácie mohli podrobnejšie vyjadriť. 

Konzultácia sa uskutočnila prostredníctvom prieskumného softvéru „Opinio“, ktorý spravuje 

dátové centrum Európskeho parlamentu. Opinio sa použil na uverejnenie konzultácie, zber 

príspevkov zainteresovaných subjektov, spracovanie údajov a vypracovanie niekoľkých správ, 

ktoré je možné nájsť na http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/juri/robotics.html. V 

každej správe sa uvádzajú otázky v dotazníku a zhrnutie podrobných štatistík. Odpovede s 

voľným textom sa uverejňujú tiež pod podmienkou, že prispievateľ dal Parlamentu súhlas na 

zverejnenie.  

2. Hlavné štatistické údaje o respondentoch 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//SK
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Konzultácie sa zúčastnilo takmer 300 respondentov. V zmysle príslušných predpisov ochrany 

údajov mali respondenti tieto možnosti: 

 zverejnenie ich príspevku s osobnými údajmi; 

 anonymné zverejnenie ich príspevku (bez mena/názvu organizácie); 

 nezverejnenie, ale použitie ich príspevku na štatistické a analytické účely. 

Tabuľka 1: Názorný prehľad poskytnutých odpovedí 

 Jednotlivec Verejný orgán 
alebo 
medzinárodn
á organizácia 

Organizácia 
alebo podnik 

Celkovo 

Anonymné zverejnenie 100 0 5 105 

Zverejnenie s osobnými 
údajmi 

97 1 29 127 

Nezverejnenie 62 1 3 66 

Celkovo 259 2 37 298 

Odpovede v rámci 259 príspevkov od jednotlivcov boli geograficky rozdelené takto: 

 Účastníci z 23 členských štátov EÚ a Nórska. Najaktívnejšie reagovali respondenti v 

Nemecku (86 príspevkov), vo Francúzsku (35 príspevkov) a v Španielsku (28 

príspevkov).   

 12 odpovedí poskytli účastníci z krajín iných než členských štátov EÚ (Kanada, 

Kolumbia, Južná Kórea, Spojené štáty americké, Srbsko, Srí Lanka, Švajčiarsko a 

Turecko). 

Veľká väčšina prispievateľov mala medzi 25 a 54 rokmi (78 %), pričom 42 % bolo vo veku od 

25 do 39 rokov. Iba 9 % bolo vo veku 15 až 24 rokov a len veľmi málo starších ako 65 rokov 

(3 %). Väčšina respondentov (72 %) boli muži; len 27 % bolo žien (1 % pohlavie neuviedlo). 

Väčšina respondentov uviedla, že majú vysokoškolské alebo vyššie vzdelanie (65 %). Okrem 

toho 42 % uviedlo, že zo zahraničia majú buď pracovnú skúsenosť alebo tam študovali. 

Odpovede v rámci 39 príspevkov od organizácií boli geograficky rozdelené takto: 

 2 verejné orgány alebo medzinárodné organizácie; a 

 37 organizácií alebo spoločností, z ktorých 20 bolo zaregistrovaných v registri 

transparentnosti. 

Respondenti za 37 organizácií boli rozdelení takto: 

 8 za spoločnosti, MSP, mikropodniky, živnostníkov;  
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 7 za mimovládne organizácie; 

 6 za priemyselné združenia;  

 5 za think tanky a 5 za poradenské a právnické firmy;  

 1 za akademické inštitúcie; 1 za médiá; 1 za odborové zväzy; 

 2 nešpecifikovaní a 

 1 neodpovedal.  

Pokiaľ ide o geografické rozloženie, príspevky pochádzali z 13 členských štátov EÚ (t. j. 

zainteresované subjekty mali uviesť, kde sú usadené a/alebo kde vykonávajú svoju činnosť). 

Najaktívnejšie členské štáty v rámci celkového počtu príspevkov boli Belgicko, Francúzsko, 

Španielsko a Holandsko s 25 %, 17 %, 11 % a 8 %. 

Okrem toho 12 respondentov vyhlásilo, že patria do skupiny s prevádzkami vo viac ako jednej 

krajine, z ktorých 11 vyhlásilo, že majú aj prevádzky mimo EÚ.  

Celkovo respondenti predstavovali širokú škálu typov podnikov od mikropodnikov až po 

nadnárodné podniky s 500 a viac zamestnancami. 

Tabuľka 2: Veľkosť spoločností 

Počet zamestnancov % respondentov 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 a viac 19 

Odpovede boli dostatočne reprezentatívne aj z hľadiska škály činností. Zahŕňali odvetvia ako 

informatika, komunikácie, veda a technika, financie a poisťovníctvo, doprava, zdravie, 

vzdelávanie, nehnuteľnosti, ubytovanie a stravovacie služby, stavebníctvo a dodávky 

vody/plynu/elektrickej energie. 

3. Prehľad názorov jednotlivých zainteresovaných subjektov 

Vo všeobecnosti majú respondenti k robotike a umelej inteligencii pozitívny postoj1. Celkovo 

79 % opýtaných uviedlo, že k robotike majú buď pozitívny alebo veľmi pozitívny vzťah, pričom 

                                                 
1 Podrobnejšia prezentácia s grafmi a tabuľkami týkajúcimi sa príspevkov jednotlivých zainteresovaných 

subjektov sú k dispozícii vo forme prezentácie programu PowerPoint (len v anglickom jazyku) a je možné ich 
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iba 3 % uviedli negatívny alebo veľmi negatívny vzťah. Podobne to bolo aj v prípade umelej 

inteligencie, vo všeobecnosti sa pozitívne vyjadrilo 68 % a 7 % negatívne. 

Tabuľka 3: Postoj jednotlivých respondentov k robotike a UI (v percentách) 

 Robotika Umelá inteligencia 

Veľmi negatívny 1 2 

Negatívny 2 5 

Ani pozitívny, ani negatívny 17 22 

Pozitívny 47 40 

Veľmi pozitívny 32 28 

 

Zatiaľ čo respondenti sa vo všeobecnosti vyjadrili pozitívne, poskytli aj kvalifikovanejšie 

zdôvodnenie svojho postoja. Na jednej strane napríklad veľká väčšina vyjadrila presvedčenie, 

že technológie si budú vyžadovať dôkladné riadenie a robotika bude osobitne užitočná pri 

náročných a nebezpečných pracovných miestach (92 %), a že sa ňou zabezpečia účinné 

spôsoby dopravy a doručovania (71 %); na druhej strane, niektorí respondenti sa obávali, že 

robotika by zrušila pracovné miesta (34 %) alebo vytvárala nerovnosti v spoločnosti (18 %). 

Tabuľka 4: Ako respondenti vnímajú robotiku (v percentách) 

 Rozhodn

e súhlasí 

Súhlasí Ani 

nesúhlasí

, ani 

súhlasí 

Nesúhlas

í 

Zásadne 

nesúhlasí 

Technológia si vyžaduje 

starostlivé riadenie 

57 35 4   

Nevyhnutná pri ťažkých alebo 

nebezpečných pracovných 

miestach 

57 35 5   

Efektívny spôsob 

prepravy/doručovania 

37 34 13 9  

Dobrá pre spoločnosť, 

pretože pomáha ľuďom 

34 49 11   

Ruší pracovné miesta 9 25 31 25 9 

Vytvára nerovnosti 5 13 21 32 24 

                                                 
nájsť na webovom sídle Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/juri/robotics.html 
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Jednou z najväčších obáv v súvislosti s umelou inteligenciou zostáva súkromie. Približne 52 % 

respondentov túto skutočnosť naozaj uviedlo, zatiaľ čo iba 29 % považovalo UI za hrozbu pre 

ľudstvo a 16 % za hrozbu pre základné ľudské práva. 

Prevažná väčšina jednotlivých zainteresovaných subjektov (90 %) považovala za potrebné 

regulovať vývoj robotiky a UI; 6 % nesúhlasilo a 4 % sa k tejto otázke nevedeli vyjadriť. 

Zástancovia uvedených legislatívnych opatrení zmieňovali okrem iného potrebu zaoberať sa 

obavami súvisiacimi s ochranou ľudských práv, etikou a súkromím, ako aj potrebu vyhnúť sa 

dominantnému postaveniu v odvetví výroby.  

Z prívržencov právnej regulácie prevažná väčšina (96 %) uprednostňovala opatrenia na úrovni 

EÚ alebo na medzinárodnej úrovni pred opatreniami na úrovni členských štátov (4 %). 

Argumenty v prospech regulačných opatrení na širšej úrovni boli okrem iného: 

 ochrana hodnôt EÚ (najmä ochrana údajov, súkromia a etiky); 

 zaistenie globálnej konkurencieschopnosti EÚ;  

 zaistenie nadradenosti EÚ ako tvorkyne noriem v rámci medzinárodných fór; 

 zabránenie tzv. pretekom ku dnu a podpora spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci 

vnútorného trhu. 

V porovnaní s národnou úrovňou respondenti zároveň považovali úroveň EÚ za účinnejšiu, 

nielen z hľadiska tvorby právnych predpisov, ale aj lepšieho presadzovania prijatej právnej 

úpravy. 

Respondenti sa domnievali, že regulačné opatrenia EÚ sú najnaliehavejšie v špecifických 

sektoroch v rôznych oblastiach, od autonómnych vozidiel po zdravotníckych robotov a 

robotov vykonávajúcich starostlivosť o ľudí a bezpilotných lietadiel. 

Odporcovia legislatívnych opatrení uvádzali problémy pri regulácii nových technológií a tvrdili, 

že regulácia by mala negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, inovácie a tvorivosť.  

Tabuľka 5: Prehľad výhod a nevýhod právnej regulácie podľa zainteresovaných subjektov 

Pozitívna reakcia Negatívna reakcia/iné reakcie 

Zabránenie zneužívaniu priemyslu Zložité alebo príliš včasné regulovať 
vznikajúce technológie 

Potreba zaoberať sa obavami v súvislosti s 
etikou, ľudskými právami, ochranou údajov 
a súkromím 

Regulácia poškodzuje 
konkurencieschopnosť 

Potreba stanoviť spoločné normy, aby pre 
priemyselné odvetvia vznikla istota  

Regulácia bráni inováciám a tvorivosti 
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Ochrana spotrebiteľa Pochybnosti týkajúce sa akejkoľvek 
regulácie/potreba obmedziť sa na 
všeobecné zásady 

 
4. Prehľad názorov vyjadrených organizáciami a spoločnosťami 

Prispievatelia boli požiadaní, aby vyhodnotili možný vplyv robotiky a UI vo svojich 

organizáciách. Ako najbezprostrednejšie následky boli uvádzané zmeny v povahe práce (20 %) 

a možnosť produkovať nové výrobky/služby (20 %), spolu so zmenami v organizačných 

štruktúrach a obchodných modeloch (14 %). Okrem toho si 15 % respondentov myslí, že 

robotika a UI by vytvorili nové príležitosti pre podnikateľov. 

Podľa zainteresovaných subjektov najväčšími prekážkami plného rozvoja robotiky a UI sú: 

 ľudské zdroje, t. j. zručnosti alebo odborná príprava zamestnancov (20 %); 

 postoj verejnosti a akceptovanie (14 %); 

 technické problémy súvisiace so skúšaním a s používaním technológie (13%); 

 technické problémy súvisiace s vývojom technológie (12 %); 

V menšom rozsahu sa za prekážky považovali aj právne rámce na národnej (10 %) a EÚ (8 %) 

úrovni. 

Podľa názoru respondentov by v prípade, že EÚ prijme opatrenia na podporu inovácie, 

produktivity a konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle v oblasti robotiky a UI, boli 

finančné prostredie pre investície (17 %) a lepší regulačný rámec (21 %) určite užitočné. V 

súvislosti s regulačným rámcom niektoré zainteresované subjekty uviedli, že EÚ by sa mala 

vyhnúť sa zbytočnej byrokracii a byť pružná (t. j. regulačný rámec by mal byť zameraný skôr 

na špecifické technologické aplikácie, než byť všeobecným komplexným predpisom 

vzťahujúcim sa na celú UI/robotiku). 

Respondenti považujú opatrenia na úrovni EÚ za zvýšenie pridanej hodnoty opatrení na 

vnútroštátnej úrovni, pretože pomáhajú predchádzať rozdielnym vnútroštátnym normám 

(17 %), zlepšovať ochranu základných práv a etických noriem (14 %) a uľahčovať cezhraničné 

obchodné príležitosti (11 %). Navyše považovali finančné prostriedky za užitočné pri podpore 

inovatívnych výskumných projektov (15 %), pri pomoci zintenzívňovať aktivity malých 

spoločností (13 %) a pri zlepšovaní cezhraničnej spolupráce medzi výskumníkmi a 

priemyselnými odvetviami. 

Zainteresovaným subjektom bola zároveň položená otázka, aký potenciálny dosah bude podľa 

ich názoru mať rozvoj robotiky a UI na ich podnikanie. Vo všeobecnosti boli očakávania celkom 

pozitívne. Zainteresované subjekty sa vyjadrili, že koneční užívatelia budú profitovať okrem 

iného z pridanej hodnoty z hľadiska účinnosti (11 %), z nových obchodných príležitostí (11 %) 
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a tiež z lepšej kvality služieb (10 %). Zároveň niektorí respondenti vyjadrili obavy v súvislosti s 

možnými negatívnymi účinkami na súkromie (6 %) a základné práva (6 %), ako aj nedostatkom 

potrebnej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily (4 %). 

Podľa názoru zainteresovaných subjektov budú priemyselnými odvetviami, ktoré zaznamenajú 

v krátkodobom horizonte (počas najbližších troch až piatich rokov) najrýchlejší hospodársky 

rast, logistika a doprava (19 %), zdravotníctvo (14 %), výrobný sektor (13 %), spotrebiteľské 

roboty používané v domácnosti alebo na účely vzdelávania (13 %) a finančné služby (10 %). 

V rámci týchto sektorov si najnaliehavejší zásah zo strany EÚ budú v kľúčových oblastiach 

politiky vyžadovať autonómne vozidlá (29 %), zdravotnícke roboty (16 %), bezpilotné lietadlá 

(13 %) a technológie pre ľudské opravy a zlepšenia (13 %). Napokon, medzi aspekty, ktorými 

sa bude treba naliehavo zaoberať, patria pravidlá zodpovednosti za škodu (21 %), 

pripojiteľnosť, duševné vlastníctvo a tok údajov (20 %) a etika (19 %). 

Pre jednotlivcov a organizácie je zodpovednosť zďaleka najnaliehavejším problémom (51 % 

má vážne obavy, 30 % je znepokojených a 19 % sa buď nevedelo vyjadriť alebo ich to 

neznepokojuje). Pri otázke, ako by vyhodnotili súčasný regulačný rámec EÚ v oblasti 

zodpovednosti, boli názory jednotlivcov i organizácií dosť zmiešané. Približne 38 % 

odpovedalo, že úpravy nie sú potrebné; 18 % uviedlo opak (t. j. existuje potreba významných 

zmien súčasného rámca); 21 % sa domnievalo, že v rámci zmluvnej i mimozmluvnej 

zodpovednosti sú potrebné nejaké úpravy a 14 % by uprednostnilo nelegislatívny nástroj 

popri existujúcom rámci. 

Konkrétnejšie boli zainteresované strany vyzvané, aby uviedli, či by podporili reguláciu 

inteligentných robotov alebo nie: 

 spoločnú európsku definíciu inteligentných robotov a ktoré prvky by takáto definícia 

mala obsahovať; 

 systém registrácie vyspelých robotov na úrovni EÚ a ako by mal vyzerať; 

 rámec EÚ pre sociálne a eticky uvedomelý technologický rozvoj.  

Respondenti dostali otázku, akými zásadami by sa mal riadiť smerodajný etický rámec alebo 

kódex správania pre robotických inžinierov, ak by sa na úrovni EÚ takýto rámec alebo kódex 

zaviedol. Podľa odpovedí je najdôležitejšou zásadou zodpovednosti neškodnosť – „v prvom 

rade neublížiť“, podľa ktorej by robot nemal ľuďom ublížiť, nasleduje zodpovednosť – 

schopnosť predvídať sociálne a environmentálne účinky a prevziať zodpovednosť za účinky na 

ľudské zdravie, ktoré môže robotika spôsobiť súčasnej a budúcej generácii. 

Väčšina respondentov (približne 60 %) bola proti vytvoreniu osobitného právneho statusu pre 

roboty. Zainteresované subjekty nepovažovali za potrebné zaviesť systém povinného 
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poistenia za škody spôsobené autonómnymi robotmi, ani povinné poistenie a kompenzačný 

fond. 

Pokiaľ ide o nevyhnutnosť opatrení na úrovni EÚ súvisiacich s pripojením, právami duševného 

vlastníctva a tokom údajov, odpovede zainteresovaných subjektov boli zmiešané. Podľa 

organizácií by sa v EÚ ako prioritná mala riešiť otázka: voľného pohybu údajov, vzájomne 

prepojených robotov a bezpečnosti siete UI, ochrany osobných údajov a súkromia v 

komunikácii medzi ľuďmi, robotmi a UI.  

 
5. Výsledky konzultácie a ďalšie kroky 

Výsledky konzultácie pomôžu Európskemu parlamentu pri riešení etických, hospodárskych, 

právnych a sociálnych otázok v oblasti robotiky a umelej inteligencie na civilné účely. Môžu 

Parlamentu zároveň pomôcť zadefinovať ďalšie potenciálne kroky a budúce politiky na úrovni 

EÚ vrátane revízie platných horizontálnych a/alebo odvetvových právnych predpisov EÚ alebo 

prijatia nových právnych predpisov v prípade potreby.  

Upozorňujeme, že príspevky respondentov nie sú oficiálnym stanoviskom Európskeho 

parlamentu a jeho útvarov. Nie sú preto náznakom budúcich rozhodnutí Európskeho 

parlamentu, pokiaľ ide o otázku, či v tejto oblasti navrhovať právne predpisy, alebo prijať 

akékoľvek iné príslušné opatrenia.  

Výsledky konzultácie budú použité v pripravovanej správe výskumnej služby Európskeho 

parlamentu s názvom Náklady spojené s nekonaním v oblasti robotiky a umelej inteligencie 

na úrovni EÚ (Cost of Non-Europe on Robotics and Artificial Intelligence), ktorej uverejnenie 

sa očakáva v októbri 2018 a ktorá bude dostupná na webovom sídle think tanku Európskeho 

parlamentu na adrese 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/search.html?contributor=eava 
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