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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu k systému občianskoprávnej zodpovednosti za umelú 
inteligenciu (2020/2014(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za 
chybné výrobky, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu 
(tzv. smernica o nekalých obchodných praktikách)1 a smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/83/ES z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov2, ako aj iné predpisy na 
ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 z 5. apríla 
2017 o zdravotníckych pomôckach3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa 
zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 
2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu 
a digitálnych služieb5,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva a 
usmerneniach o lepšej právnej regulácii6,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2018, 
ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 
(COM(2018)0434),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. apríla 2018 o umelej inteligencii pre Európu 
(COM(2018)0237),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2018 o koordinovanom pláne 

1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
3 Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 252, 8.10.2018, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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v oblasti umelej inteligencie (COM(2018)0795),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. apríla 2019 o budovaní dôvery v umelú 
inteligenciu sústredenú na človeka (COM(2019)0168),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru o vplyve umelej inteligencie, internetu vecí a 
robotiky na bezpečnosť a zodpovednosť z 19. februára 2020 (COM(2020)0064),

– so zreteľom na bielu knihu Európskej komisie z 19. februára 2020 s názvom Umelá 
inteligencia –  európsky prístup k excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu 
k normám občianskeho práva v oblasti robotiky7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových 
systémoch9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o komplexnej európskej 
priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2020 o automatizovaných rozhodovacích 
procesoch: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľného pohybu tovaru a služieb11,

– so zreteľom na správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu z 8. 
apríla 2019 s názvom Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu,

– so zreteľom na správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu z 8. 
apríla 2019 s názvom Vymedzenie pojmu umelej inteligencie: hlavné schopnosti a 
vedecké disciplíny,

– so zreteľom na správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu z 26. 
júna 2019 s názvom Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu,

– so zreteľom na správu expertnej skupiny pre zodpovednosť a nové technológie – 
formácie pre nové technológie z 21. novembra 2019 – s názvom Zodpovednosť za 
umelú inteligenciu a ďalšie nové digitálne technológie,

– so zreteľom na politický briefing výskumnej služby Európskeho parlamentu 
STOA z júna 2016 o právnych a etických úvahách týkajúcich sa robotiky,

– so zreteľom na štúdiu generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Európskeho 

7 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
8 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
9 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 86.
10 Prijaté texty, P8_TA(2019)0081.
11 Prijaté texty, P9_TA(2020)0032.
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parlamentu z októbra 2016 pre Výbor pre právne veci s názvom Európske pravidlá 
občianskeho práva v robotike,

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0178/2020),

A. keďže pojem „zodpovednosť“ zohráva v našom každodennom živote dôležitú dvojakú 
úlohu: na jednej strane zabezpečuje, že osoba, ktorá utrpí ujmu alebo škodu, má nárok 
požadovať a získať náhradu od strany, ktorej sa dokázalo, že nesie zodpovednosť za 
túto ujmu alebo škodu, a na druhej strane poskytuje ekonomické stimuly fyzickým a 
právnickým osobám, aby v prvom rade predchádzali spôsobeniu ujmy alebo škody 
alebo aby vo svojom správaní finančne zohľadňovali riziko, že budú musieť platiť 
náhradu;

B. keďže akýkoľvek právny rámec občianskoprávnej zodpovednosti orientovaný na 
budúcnosť musí vzbudzovať dôveru v bezpečnosť, spoľahlivosť a konzistentnosť 
výrobkov a služieb, a to aj v oblasti digitálnych technológií, s cieľom dosiahnuť 
rovnováhu medzi účinnou a spravodlivou ochranou potenciálnych obetí ujmy alebo 
škody a zároveň poskytnúť dostatočný priestor na to, aby podniky, a najmä malé a 
stredné podniky, mohli vyvíjať nové technológie, výrobky alebo služby; keďže to 
pomôže vybudovať dôveru a vytvoriť stabilitu pre investície; keďže cieľom 
akéhokoľvek rámca zodpovednosti by v konečnom dôsledku malo byť zabezpečenie 
právnej istoty pre všetky strany bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, prevádzkovateľa, 
dotknutú osobu alebo akúkoľvek inú tretiu stranu;

 C. keďže právny poriadok členského štátu môže upraviť svoje pravidlá zodpovednosti 
určitých aktérov alebo ich môže sprísniť v prípade určitých činností; keďže objektívna 
zodpovednosť znamená, že strana môže byť považovaná za zodpovednú aj napriek 
neprítomnosti chyby; keďže v mnohých vnútroštátnych právach mimozmluvnej 
zodpovednosti je žalovaný objektívne zodpovedný vtedy, ak riziko, ktoré žalovaný 
vytvoril pre verejnosť, napríklad vo forme osobných automobilov alebo nebezpečných 
činností, alebo ktoré nedokáže ovládať, ako sú zvieratá, vyústi do vzniku škody alebo 
ujmy;

D. keďže akémukoľvek budúcemu právnemu predpisu Únie, ktorého cieľom je výslovné 
pridelenie zodpovednosti za systémy umelej inteligencie, by mala predchádzať analýza 
a konzultácie s členskými štátmi o súlade navrhovaného legislatívneho aktu s 
ekonomickými, právnymi a sociálnymi podmienkami;

E. keďže otázka režimu občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu by mala 
byť predmetom širokej verejnej diskusie, pričom by sa mali zohľadniť všetky dotknuté 
záujmy, najmä etické, právne, ekonomické a sociálne aspekty, aby sa zabránilo 
nedorozumeniam a neodôvodneným obavám, ktoré by takáto technológia mohla 
spôsobiť medzi občanmi; keďže dôkladné preskúmanie dôsledkov akéhokoľvek nového 
regulačného rámca pre všetkých aktérov v posúdení vplyvu je predpokladom pre ďalšie 
legislatívne opatrenia;
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F. keďže pojem systémov umelej inteligencie zahŕňa veľkú skupinu rôznych technológií 
vrátane jednoduchej štatistiky, strojového učenia a hĺbkového učenia;

G. keďže použitím pojmu „automatizované rozhodovanie“ by sa dalo predísť možnej 
nejednoznačnosti pojmu umelá inteligencia; keďže pojem „automatizované 
rozhodovanie“ zahŕňa situáciu, v ktorej užívateľ spočiatku deleguje rozhodnutie, 
čiastočne alebo úplne, na subjekt, prostredníctvom softvéru alebo služby; keďže tento 
subjekt následne používa automaticky vykonávané modely rozhodovania na vykonanie 
úkonu v mene používateľa alebo na informovanie o rozhodnutiach používateľa pri 
vykonaní úkonu;

H. keďže isté systémy umelej inteligencie predstavujú pre existujúci rámec zodpovednosti 
významné právne výzvy a mohli by viesť k situáciám, v ktorých by ich nepriehľadnosť 
mohla spôsobiť, že by bolo mimoriadne drahé alebo dokonca nemožné určiť, kto 
ovládal riziko súvisiace so systémom umelej inteligencie, alebo ktorý kód, vstup alebo 
údaje v konečnom dôsledku spôsobili škodlivú činnosť; keďže tento faktor by mohol 
sťažiť identifikáciu súvislosti medzi ujmou alebo škodou a správaním, ktoré ju 
spôsobilo, v dôsledku čoho by obete nemuseli dostať primeranú náhradu škody;

I. keďže právne ťažkosti vznikajú tiež v dôsledku prepojenia medzi daným systémom 
umelej inteligencie a inými systémami umelej inteligencie a systémami bez umelej 
inteligencie, ich závislosti od externých údajov, ich zraniteľnosti voči narušeniam 
kybernetickej bezpečnosti, ako aj z tvorby čoraz autonómnejších systémov umelej 
inteligencie využívajúcich okrem iného techniky strojového a hĺbkového učenia;

J. keďže vhodné etické normy pre systémy umelej inteligencie kombinované s pevnými a 
spravodlivými postupmi náhrad môžu pomôcť pri riešení týchto právnych výziev a 
odstrániť riziko, že používatelia sú menej ochotní akceptovať novo vznikajúcu 
technológiu; keďže postupy náhrady za škodu znamenajú, že každá osoba, ktorá utrpí 
ujmu spôsobenú systémami umelej inteligencie alebo ktorej systémy umelej inteligencie 
spôsobili škodu na majetku, by mala mať rovnakú úroveň ochrany ako v prípadoch bez 
účasti systému umelej inteligencie; keďže používateľ musí mať istotu, že na potenciálnu 
škodu spôsobenú systémami využívajúcimi umelú inteligenciu sa vzťahuje primerané 
poistenie a že existuje vymedzený právny spôsob nápravy;

K. keďže právna istota je tiež základnou podmienkou dynamického rozvoja a inovácie 
technológií založených na umelej inteligencii, najmä začínajúcich podnikov, 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov, a jej praktického uplatňovania v 
každodennom živote; keďže kľúčová úloha, ktorú zohrávajú začínajúce podniky, 
miropodniky, malé a stredné podniky, najmä v európskom hospodárstve, odôvodňuje 
striktne primeraný prístup, ktorý im umožní rozvíjať sa a inovovať;

L. keďže rozmanitosť systémov umelej inteligencie a rozmanitosť rizík, ktoré technológia 
predstavuje, komplikuje úsilie o nájdenie jednotného riešenia vhodného pre celé 
spektrum rizík; keďže v tejto súvislosti by sa mal prijať prístup, v rámci ktorého sa 
experimenty, pilotné projekty a regulačné prostredia (tzv. sandboxy) používajú na 
nájdenie primeraných riešení založených na dôkazoch, ktoré sa v prípade potreby 
zaoberajú osobitnými situáciami a odvetviami;

Úvod
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1. domnieva sa, že výzva súvisiaca so zavádzaním systémov umelej inteligencie do 
spoločnosti, na pracovisko a do hospodárstva je jednou z najdôležitejších otázok 
súčasnej politickej agendy; keďže technológie založené na umelej inteligencii by sa 
mohli a mali usilovať o zlepšenie nášho života takmer vo všetkých odvetviach, a to od 
osobnej sféry, napríklad v odvetví dopravy, personalizovaného vzdelávania, pomoci 
zraniteľným osobám, fitness programov a poskytovania úverov, po pracovné prostredie, 
napríklad úľava od nečestných a opakujúcich sa úloh, a po globálne výzvy, ako sú 
zmena klímy, zdravotná starostlivosť, výživa a logistika;

2. je pevne presvedčený, že v záujme účinného využívania výhod a predchádzania 
potenciálnemu zneužívaniu systémov umelej inteligencie a zabránenia regulačnej 
roztrieštenosti v Únii je kľúčové, aby existovala jednotná legislatíva založená na 
zásadách a pripravená na budúcnosť pre všetky systémy umelej inteligencie v celej EÚ; 
zastáva názor, že hoci je vhodné uprednostniť odvetvové predpisy týkajúce sa širokej 
škály možných aplikácií, zdá sa, že na zabezpečenie právnej jasnosti, vytvorenie 
rovnakých noriem v celej Únii a na účinnú ochranu našich európskych hodnôt a 
občianskych práv je potrebný horizontálny a harmonizovaný právny rámec založený na 
spoločných zásadách;

3. domnieva sa, že digitálny jednotný trh musí byť plne harmonizovaný, keďže digitálnu 
oblasť charakterizuje rýchla cezhraničná dynamika a medzinárodné toky údajov; 
domnieva sa, že Únia dosiahne ciele zachovania digitálnej zvrchovanosti Únie a 
podpory digitálnych inovácií v Európe len prostredníctvom konzistentných a 
spoločných pravidiel v súlade s kultúrou inovácie;

4. poznamenáva, že už prebiehajú celosvetové preteky v oblasti umelej inteligencie a že 
Únia by v nich mala zohrávať vedúcu úlohu, pričom využije svoj vedecký a 
technologický potenciál; dôrazne zdôrazňuje, že vývoj technológií nesmie prebiehať na 
úkor ochrany používateľov pred škodami, ktoré môžu spôsobiť zariadenia a systémy 
využívajúce umelú inteligenciu; nabáda na presadzovanie noriem Únie v oblasti 
občianskoprávnej zodpovednosti na medzinárodnej úrovni;

5. je pevne presvedčený, že nové spoločné pravidlá pre systémy umelej inteligencie by 
mali mať jedine formu nariadenia; domnieva sa, že otázka zodpovednosti v prípadoch 
ujmy alebo škody spôsobenej systémom umelej inteligencie je jedným z kľúčových 
aspektov, ktorý treba riešiť v tomto rámci;

Zodpovednosť a umelá inteligencia

6.  domnieva sa, že nie je potrebná úplná revízia dobre fungujúcich režimov 
zodpovednosti, ale že zložitosť, prepojenosť, nepriehľadnosť, zraniteľnosť, schopnosť 
modifikácie prostredníctvom aktualizácií, schopnosť samouky a potenciálna autonómia 
systémov umelej inteligencie, ako aj množstvo zapojených aktérov predstavujú napriek 
tomu významnú výzvu pre účinnosť ustanovení Únie a vnútroštátnych rámcov 
zodpovednosti; domnieva sa, že sú potrebné osobitné a koordinované úpravy systémov 
zodpovednosti, aby sa zabránilo situácii, keď osoby, ktoré utrpeli ujmu alebo ktorých 
majetok je bol poškodený, zostanú bez náhrady;

7.  konštatuje, že všetky fyzické alebo virtuálne činnosti, zariadenia alebo procesy 
poháňané systémami umelej inteligencie môžu byť technicky priamou alebo nepriamou 
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príčinou ujmy alebo škody, takmer vždy sú však výsledkom toho, že niekto buduje 
alebo nasadzuje systémy alebo že do nich zasahuje; v tejto súvislosti konštatuje, že nie 
je potrebné poskytovať systémom umelej inteligencie právnu subjektivitu; zastáva 
názor, že nepriehľadnosť, prepojenosť a autonómia systémov umelej inteligencie by 
mohli v praxi veľmi skomplikovať alebo dokonca znemožniť spätné vysledovanie 
konkrétnych škodlivých činnosti systémov umelej inteligencie ku konkrétnym ľudským 
vstupom alebo k rozhodnutiam pri ich návrhu; pripomína, že v súlade so všeobecne 
akceptovanými koncepciami zodpovednosti je však možné obísť túto prekážku tým, že 
sa vezmú na zodpovednosť rozličné osoby v celom hodnotovom reťazci, ktoré 
vytvárajú, udržiavajú alebo ovládajú riziká spojené so systémom umelej inteligencie;

8.  domnieva sa, že smernica o zodpovednosti za výrobky sa v priebehu viac ako 30 rokov 
ukázala ako účinný prostriedok na získanie náhrady škody spôsobenej chybným 
výrobkom, mala by sa však revidovať s cieľom prispôsobiť ju digitálnemu svetu a riešiť 
výzvy, ktoré predstavujú nové digitálne technológie, čím sa zabezpečí vysoká úroveň 
účinnej ochrany spotrebiteľa, ako aj právna istota pre spotrebiteľov a podniky, pričom 
sa zabráni vysokým nákladom a rizikám pre MSP a začínajúce podniky; nalieha na 
Komisiu, aby posúdila, či by sa smernica o zodpovednosti za výrobky mala premeniť na 
nariadenie, aby objasnila vymedzenie pojmu „výrobok“ v smernici o zodpovednosti za 
výrobky tým, že určí, či digitálny obsah a digitálne služby patria do rozsahu pôsobnosti 
uvedenej smernice, a aby zvážila úpravu pojmov ako „škoda“, „chyba“ a „výrobca“; 
zastáva názor, že na účely právnej istoty v celej Únii by po preskúmaní smernice o 
zodpovednosti za výrobky mal pojem „výrobca“ zahŕňať výrobcov, vývojárov, 
programátorov, poskytovateľov služieb, ako aj backendových prevádzkovateľov; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila zvrátenie pravidiel o dôkaznom bremene v prípade ujmy 
spôsobenej vznikajúcimi digitálnymi technológiami v jasne vymedzených prípadoch a 
po riadnom posúdení; zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť, aby aktualizovaný akt 
na úrovni Únie zostal obmedzený na jasne vymedzené problémy, pre ktoré už existujú 
uskutočniteľné riešenia, a aby zároveň umožnila, aby bol zahrnutý budúci 
technologický vývoj vrátane vývoja založeného na slobodnom softvéri a softvéri s 
otvoreným zdrojovým kódom; preto poznamenáva, že smernica o zodpovednosti za 
výrobky by sa mala naďalej používať aj v súvislosti s nárokmi na uplatnenie 
občianskoprávnej zodpovednosti voči výrobcovi chybného systému umelej inteligencie, 
keď sa tento systém kvalifikuje ako výrobok podľa uvedenej smernice; zdôrazňuje, že 
akákoľvek aktualizácia rámca zodpovednosti za výrobky by mala ísť ruka v ruke s 
aktualizáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov12 s cieľom zabezpečiť, aby systémy umelej 
inteligencie integrovali zásady bezpečnosti a ochrany už v štádiu návrhu;

9.   domnieva sa, že súčasné právne predpisy členských štátov o mimozmluvnej 
zodpovednosti založené na zavinení vo väčšine prípadov poskytujú dostatočnú úroveň 
ochrany osôb, ktoré utrpia ujmu zásahom tretej osoby, napr. hackera, alebo osôb, 
ktorých majetok je poškodený takouto treťou osobou, keďže takýto zásah pravidelne 
predstavuje činnosť založenú na zavinení; konštatuje, že len v osobitných prípadoch 
vrátane prípadov, keď je tretia strana nevysledovateľná alebo insolventná, sa zdá byť 
potrebné doplniť pravidlá zodpovednosti k existujúcim vnútroštátnym právnym 

12 Ú. v. EÚ L 011, 15.1.2002, s. 4.
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predpisom o mimozmluvnej  zodpovednosti;

10.  považuje preto za vhodné, aby sa táto správa zameriavala na nároky na uplatnenie 
občianskoprávnej zodpovednosti voči prevádzkovateľom systému umelej inteligencie; 
potvrdzuje, že zodpovednosť prevádzkovateľa je odôvodnená tým, že ovláda riziko 
spojené so systémom umelej inteligencie, čo je porovnateľné s vlastníkom auta; 
domnieva sa, že vzhľadom na zložitosť a prepojenie systému umelej inteligencie bude 
prevádzkovateľ v mnohých prípadoch prvým viditeľným kontaktným miestom pre 
dotknutú osobu; 

Zodpovednosť prevádzkovateľa

11.  domnieva sa, že pravidlá zodpovednosti prevádzkvateľa by sa mali vzťahovať na 
všetky operácie systémov umelej inteligencie nezávisle od toho, kde sa operácia 
uskutočňuje a či sa uskutočňuje fyzicky alebo virtuálne; poznamenáva, že operácie vo 
verejných priestoroch, ktoré vystavujú mnohé osoby riziku, však predstavujú prípady, 
ktoré si vyžadujú ďalšie posúdenie; domnieva sa, že potenciálne obete ujmy alebo 
škody často nevedia o operácii a spravidla by nemali zmluvné nároky voči 
prevádzkovateľovi; poznamenáva, že v prípade ujmy alebo škody by tieto tretie osoby 
mali len nárok na odškodnenie založený na zavinení a môžu mať ťažkosti s 
preukázaním viny zo strany prevádzkovateľa systému umelej inteligencie, a teda by 
mohli príslušné nároky na uplatnenie zodpovednosti zlyhať;

12.   považuje za vhodné pochopiť, že pojem „prevádzkovateľ“ sa vzťahuje na 
frontendového a backendového prevádzkovateľa, pokiaľ sa na backendového 
prevádzkovateľa nevzťahuje smernica o zodpovednosti za výrobky; poznamenáva, že 
frontendový prevádzkovateľ by mal byť vymedzený ako každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá vykonáva určitý stupeň kontroly nad rizikom spojeným s prevádzkou a 
fungovaním systému umelej inteligencie a má prospech z jeho prevádzky; uvádza, že 
backendový prevádzkovateľ by mal byť vymedzený ako každá fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá priebežne definuje vlastnosti technológie a poskytuje údaje a základnú 
backendovú podporu, a tým tiež vykonáva určitý stupeň kontroly nad rizikom spojeným 
s prevádzkou a fungovaním systému umelej inteligencie; domnieva sa, že vykonávanie 
kontroly znamená akékoľvek konanie prevádzkovateľa, ktoré ovplyvňuje prevádzku 
systému umelej inteligencie, a teda rozsah, v akom vystavuje tretie strany jeho 
potenciálnym rizikám; nazdáva sa, že takéto konanie by mohlo ovplyvniť prevádzku 
systému umelej inteligencie od začiatku po koniec určením vstupov, výstupov alebo 
výsledkov, alebo by mohlo zmeniť konkrétne funkcie alebo procesy v rámci systému 
umelej inteligencie;

13. poznamenáva, že by mohli nastať situácie, keď existuje viac ako jeden prevádzkovateľ, 
napríklad backendový alebo frontendový prevádzkovateľ; domnieva sa, že v tomto 
prípade by mali všetci prevádzkovatelia byť spoločne a nerozdielne zodpovední, pričom 
by mali mať právo obrátiť sa proporčne proti sebe; zastáva názor, že podiely 
zodpovednosti by mali byť určené príslušnými stupňami kontroly, ktorú mali 
prevádzkovatelia nad rizikom spojeným s prevádzkou a fungovaním systému umelej 
inteligencie; domnieva sa, že by sa mala zlepšiť vysledovateľnosť výrobkov s cieľom 
lepšie identifikovať subjekty zapojené do rôznych fáz;
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Rozdielne pravidlá týkajúce sa zodpovednosti v prípade rozdielnych rizík

14.  uznáva, že typ systému umelej inteligencie, ktorý ovláda prevádzkovateľ, je určujúcim 
faktorom týkajúcim sa zodpovednosti; konštatuje, že systém umelej inteligencie, ktorý 
zahŕňa inherentné vysoké riziko a koná autonómne, potenciálne ohrozuje širokú 
verejnosť v oveľa väčšej miere; domnieva sa, že, na základe právnych problémov, ktoré 
predstavujú systémy umelej inteligencie pre existujúce systémy občianskoprávnej 
zodpovednosti, sa zdá rozumné stanoviť spoločný systém objektívnej zodpovednosti pre 
vysokorizikové autonómne systémy umelej inteligencie; zdôrazňuje, že takýto prístup 
založený na riziku, ktorý by mohol zahŕňať viaceré úrovne rizika, by mal byť založený 
na jasných kritériách a primeranom vymedzení vysokého rizika a mal by zabezpečiť 
právnu istotu;

15.  domnieva sa, že systém umelej inteligencie predstavuje vysoké riziko, keď má jeho 
autonómna činnosť významný potenciál spôsobiť ujmu jednej alebo viacerým osobám 
spôsobom, ktorý je náhodný a prekračuje rámec toho, čo možno racionálne očakávať; 
domnieva sa, že pri určovaní toho, či je systém umelej inteligencie vysoko rizikový, sa 
musí zohľadniť aj sektor, v ktorom možno očakávať významné riziká, a povaha 
vykonávaných činností; domnieva sa, že významnosť potenciálu závisí od vzájomného 
pôsobenia závažnosti možnej ujmy, pravdepodobnosti, že riziko spôsobí ujmu alebo 
škodu, a spôsobu, akým sa používa systém umelej inteligencie;

16.  odporúča, aby boli všetky vysokorizikové systémy umelej inteligencie taxatívne 
uvedené v prílohe k navrhovanému nariadeniu; uznáva, že vzhľadom na rýchly 
technologický vývoj a požadované technické odborné znalosti by Komisia mala 
bezodkladne preskúmať túto prílohu, a to najmenej každých šesť mesiacov, a v prípade 
potreby ju zmeniť prostredníctvom delegovaného aktu; domnieva sa, že Komisia by 
mala úzko spolupracovať s novovytvoreným stálym výborom, ktorý by bol podobný 
existujúcemu stálemu výboru pre prekurzory alebo technickému výboru pre motorové 
vozidlá, ktorý bude zahŕňať národných expertov z členských štátov a zainteresované 
strany; domnieva sa, že vyvážené členstvo v expertnej skupine na vysokej úrovni pre 
umelú inteligenciu by mohlo byť príkladom pre vytvorenie skupiny zainteresovaných 
strán, spolu s odborníkmi na etiku, antropológmi, sociológmi a špecialistami na duševné 
zdravie; zastáva tiež názor, že Európsky parlament by mal vymenovať konzultantov, 
ktorí budú novovytvorenému stálemu výboru poskytovať poradenstvo;

17. berie na vedomie, že vývoj technológií založených na umelej inteligencii je veľmi 
dynamický a neustále sa zrýchľuje; zdôrazňuje, že na zabezpečenie primeranej ochrany 
používateľov je potrebný zrýchlený prístup k analýze nových zariadení a systémov 
využívajúcich systémy umelej inteligencie, ktoré sa objavujú na európskom trhu, pokiaľ 
ide o možné riziká; odporúča, aby sa všetky postupy v tejto súvislosti čo najviac 
zjednodušili; ďalej navrhuje, aby sa posúdenie Komisie týkajúce sa toho, či systém 
umelej inteligencie predstavuje vysoké riziko, začalo v rovnakom čase ako posúdenie 
bezpečnosti výrobkov, aby sa zabránilo situácii, keď je vysokorizikový systém umelej 
inteligencie už schválený pre trh, ale zatiaľ nie je klasifikovaný ako vysokorizikový, a 
teda funguje bez povinného poistného krytia;

18. poznamenáva, že Komisia by mala posúdiť, ako by vyšetrovací orgán mohol získať 
prístup k údajom zhromaždeným, zaznamenaným alebo uloženým vo vysokorizikových 
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systémoch umelej inteligencie na účely zhromažďovania dôkazov v prípade ujmy alebo 
škody spôsobenej týmto systémom umelej inteligencie a ako by mohol zlepšiť 
vysledovateľnosť a kontrolovateľnosť takýchto údajov pri zohľadnení základných práv 
a práv na súkromie;

19.  uvádza, že v súlade so systémami objektívnej zodpovednosti členských štátov by sa 
navrhované nariadenie malo vzťahovať na porušenie dôležitých, zákonne chránených 
práv na život, zdravie, fyzickú integritu a majetok a malo by stanoviť sumy a rozsah 
náhrady, ako aj premlčaciu lehotu; zastáva názor, že navrhované nariadenie by malo 
zahŕňať aj značnú nemajetkovú ujmu, ktorá vedie k overiteľnej ekonomickej strate 
presahujúcej prahovú hodnotu harmonizovanú v právnych predpisoch Únie o 
zodpovednosti, ktorá vyvažuje prístup dotknutých osôb k spravodlivosti a záujmy iných 
zúčastnených osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prehodnotila a zosúladila prahové 
hodnoty týkajúce sa škôd v právnych predpisoch Únie; zastáva názor, že Komisia by 
mala dôkladne analyzovať právne tradície vo všetkých členských štátoch a ich 
existujúce vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa poskytuje náhrada za nehmotnú 
ujmu, s cieľom posúdiť, či je zahrnutie nemateriálnej ujmy do legislatívnych aktov 
týkajúcich sa umelej inteligencie potrebné a či je v rozpore s existujúcim právnym 
rámcom Únie alebo či oslabuje vnútroštátne právo členských štátov; 

20. zisťuje, že všetky činnosti, zariadenia alebo procesy riadené systémami umelej 
inteligencie, ktoré spôsobujú ujmu alebo škodu, ale nie sú uvedené v prílohe k 
navrhovanému nariadeniu, by mali naďalej podliehať zodpovednosti založenej na 
zavinení; domnieva sa, že dotknutá osoba by napriek tomu mala mať právo na 
predpoklad zavinenia zo strany prevádzkovateľa, ktorý by mal byť schopný zbaviť sa 
zodpovednosti tým, že preukáže, že splnil svoju povinnosť starostlivosti;

21. domnieva sa, že systém umelej inteligencie, ktorý ešte neposúdila Komisia a 
novovytvorený stály výbor, a preto ešte nie je klasifikovaný ako vysokorizikový, a 
ktorý nie je zahrnutý do zoznamu uvedeného v prílohe k navrhovanému nariadeniu, by 
mal napriek tomu odchylne od systému stanoveného v odseku 20 podliehať objektívnej 
zodpovednosti, ak spôsobil opakované incidenty, ktoré viedli k vážnej ujme alebo 
škode; konštatuje, že ak je tomu tak, Komisia by mala bez zbytočného odkladu posúdiť 
aj potrebu revízie uvedenej prílohy s cieľom doplniť dotknutý systém umelej 
inteligencie do zoznamu; zastáva názor, že ak sa Komisia na základe tohto posúdenia 
rozhodne zahrnúť tento systém umelej inteligencie do zoznamu, toto zahrnutie by malo 
mať retroaktívny účinok od momentu prvého dokázaného incidentu spôsobeného týmto 
systémom umelej inteligencie, ktorý viedol k vážnej ujme alebo škode;

22. žiada Komisiu, aby vyhodnotila potrebu právnych ustanovení na úrovni Únie týkajúcich 
sa zmlúv s cieľom zabrániť zmluvným doložkám o nezodpovednosti, a to aj vo 
vzťahoch medzi podnikmi a medzi podnikmi a správou;

Poistenie a systémy umelej inteligencie

23. považuje krytie rizika zodpovednosti za jeden z kľúčových faktorov, ktorý definuje 
úspech nových technológií, výrobkov a služieb; konštatuje, že náležité krytie rizík je 
nevyhnutné aj na zabezpečenie toho, aby verejnosť mohla dôverovať novej technológii 
aj napriek tomu, že potenciálne môže utrpieť ujmu alebo čeliť požadovaniu zákonných 
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nárokov dotknutých osôb; zároveň konštatuje, že tento regulačný systém sa zameriava 
na potrebu využívať a posilňovať výhody systémov umelej inteligencie a zároveň 
zaviesť spoľahlivé záruky;

24. zastáva názor, že na základe významného potenciálu spôsobiť ujmu alebo škodu a pri 
zohľadnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 
2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel 
a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti13 by všetci 
prevádzkovatelia vysokorizikových systémov umelej inteligencie uvedení v prílohe k 
navrhovanému nariadeniu mali mať poistenie zodpovednosti za škodu; domnieva sa, že 
takýto povinný systém poistenia pre vysokorizikové systémy umelej inteligencie by mal 
zahŕňať výšku a rozsah náhrady stanovené v navrhovanom nariadení; uvedomuje si 
skutočnosť, že takáto technológia je v súčasnosti stále veľmi zriedkavá, pretože 
predpokladá vysoký stupeň autonómneho rozhodovania, a že v dôsledku toho sú 
súčasné diskusie väčšinou orientované na budúcnosť; domnieva sa však, že neistota 
týkajúca sa rizík by nemala mať za následok nedostupne vysoké poistné, a teda byť 
prekážkou výskumu a inovácií;

25.  domnieva sa, že mechanizmus náhrady na úrovni Únie, financovaný z verejných 
prostriedkov, nie je správnym spôsobom na vyplnenie potenciálnych medzier v poistení; 
domnieva sa, že nedostatok údajov o rizikách spojených so systémami umelej 
inteligencie spolu s neistotou, pokiaľ ide o budúci vývoj, sťažuje odvetviu 
poisťovníctva vypracovanie prispôsobených alebo nových poistných produktov; 
domnieva sa, že úplné ponechanie vývoja povinného poistenia na trh pravdepodobne 
povedie k rovnakému prístupu ku všetkým prípadom s neúmerne vysokým poistným a 
nesprávnymi stimulmi, ktorý podnieti prevádzkovateľov, aby si zvolili najlacnejšie 
poistenie namiesto najlepšieho krytia, a takýto prístup by sa mohol stať prekážkou 
výskumu a inovácií; domnieva sa, že Komisia by mala úzko spolupracovať s odvetvím 
poisťovníctva s cieľom zistiť, ako možno použiť údaje a inovačné modely na vytvorenie 
poistných zmlúv, ktoré ponúkajú primerané krytie za dostupnú cenu;

Záverečné aspekty

26. žiada Komisiu, aby na základe článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a vychádzajúc z odporúčaní uvedených v prílohe predložila návrh nariadenia o 
zodpovednosti za prevádzku systémov umelej inteligencie;

27. domnieva sa, že vyžiadaný návrh nebude mať žiadne finančné dôsledky;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania 
Komisii a Rade. 

13 Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K VYPRACOVANIU NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY O ZODPOVEDNOSTI ZA PREVÁDZKU SYSTÉMOV 
UMELEJ INTELIGENCIE

A. ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

 Táto správa sa zaoberá dôležitým aspektom digitalizácie, ktorú samotnú formujú cezhraničné 
činnosti, celosvetová hospodárska súťaž a významné obavy spoločnosti. Ako usmernenie by 
mali slúžiť tieto zásady:

1. Skutočný jednotný digitálny trh si vyžaduje úplnú harmonizáciu prostredníctvom 
nariadenia.

2.  Nové právne výzvy, ktoré so sebou prináša rozvoj systémov umelej inteligencie, sa 
musia riešiť stanovením maximálnej právnej istoty v celom reťazci zodpovednosti, a 
to pre výrobcu, prevádzkovateľa, dotknutú osobu a akúkoľvek inú tretiu stranu.

3. Nemala by existovať nadmerná regulácia a je nutné predísť zbytočnej byrokracii, 
ktorá by bránila európskej inovácii v oblasti umelej inteligencie, najmä ak 
technológiu, výrobky alebo služby vyvíjajú MSP alebo startupy.

4. Cieľom pravidiel občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu by malo byť 
dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou verejnosti na jednej strane a podnikateľskými 
stimulmi na investovanie do inovácií, najmä do systémov umelej inteligencie, na 
strane druhej.

5.  Namiesto nahradenia dobre fungujúcich existujúcich systémov zodpovednosti by 
sme mali urobiť niekoľko potrebných úprav zavedením nových nápadov 
orientovaných na budúcnosť.

6. Budúci návrh nariadenia a smernica o zodpovednosti za výrobky sú dvoma piliermi 
spoločného rámca zodpovednosti za systémy umelej inteligencie a vyžadujú si úzku 
koordináciu a súlad všetkých politických aktérov na úrovni Únie a členských štátov.

 Občania by mali mať nárok na rovnakú úroveň ochrany a práv, bez ohľadu na to, či je 
škoda spôsobená systémom umelej inteligencie alebo nie, alebo či k ujme došlo 
fyzicky alebo virtuálne, aby sa posilnila ich dôvera v novú technológiu.

 V budúcom návrhu nariadenia by sa mala zohľadniť majetková aj nemajetková ujma. 
Na základe svojho oznámenia z 19. februára 2020 o dôsledkoch umelej inteligencie a 
robotiky na bezpečnosť a zodpovednosť za škodu sa Európska komisia sa vyzýva, 
aby dôkladne analyzovala právne tradície vo všetkých členských štátoch, ako aj 
existujúce právne ustanovenia, ktorými sa poskytuje náhrada nemajetkovej ujmy, s 
cieľom posúdiť, či je zahrnutie nemateriálnej ujmy do budúceho návrhu nariadenia 
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právne rozumné a potrebné z pohľadu dotknutej osoby. Na základe informácií, ktoré sú v 
súčasnosti k dispozícii, sa Parlament domnieva, že by sa mala zahrnúť značná nemajetková ujma, ak 
dotknutá osoba utrpela zreteľnú, teda overiteľnú hospodársku ujmu.
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B. TEXT VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Návrh na

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zodpovednosti za prevádzku systémov umelej inteligencie

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

keďže:

(1) Pojem „zodpovednosť“ zohráva v našom každodennom živote dôležitú dvojakú úlohu: 
na jednej strane zabezpečuje, že osoba, ktorá utrpí ujmu alebo škodu, má nárok 
požadovať náhradu od strany, ktorá nesie zodpovednosť za túto ujmu alebo škodu, a na 
druhej strane poskytuje hospodárske stimuly osobám, aby vôbec predchádzali 
spôsobeniu ujmy alebo škody. Akýkoľvek rámec zodpovednosti by sa mal usilovať o 
vzbudenie dôvery v bezpečnosť, spoľahlivosť a konzistentnosť výrobkov a služieb 
vrátane vznikajúcich digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, internet vecí 
alebo robotika, aby sa dosiahla rovnováha medzi účinnou ochranou potenciálnych obetí 
ujmy alebo škody a zároveň poskytol dostatočný priestor na to, aby sa umožnil vývoj 
nových technológií, výrobkov alebo služieb.

(2) Najmä na začiatku životného cyklu nových výrobkov a služieb, po ich prvom skúšaní, 
existuje pre používateľa, ako aj pre tretie osoby, určitý stupeň rizika, že niečo nebude 
fungovať správne. Tento proces pokusov a omylov je zároveň kľúčovým faktorom 
umožňujúcim dosiahnuť technický pokrok, bez ktorého by väčšina našich technológií 
neexistovala. Sprievodné riziká nových výrobkov a služieb boli doposiaľ do veľkej 
miery zmierňované prísnymi právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov a pravidlami 
zodpovednosti.

 (3)  Vzostup umelej inteligencie však predstavuje významnú výzvu pre existujúce rámce 
zodpovednosti. Používanie systémov umelej inteligencie v našich každodenných 
životoch bude viesť k situáciám, keď je kvôli nepriehľadnosti (tzv. black box) 
a veľkému počtu aktérov, ktorí zasahujú počas ich životného cyklu, mimoriadne drahé 

1 Ú. v. EÚ ...
2 Ú. v. EÚ ...
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alebo dokonca nemožné určiť, kto ovládal riziko používania daného systému umelej 
inteligencie, alebo ktorý kód alebo vstup v konečnom dôsledku spôsobil škodlivý úkon. 
Túto ťažkosť ešte zhoršuje prepojenie medzi daným systémom umelej inteligencie a 
inými systémami umelej inteligencie a systémami bez umelej inteligencie, závislosť od 
externých údajov, zraniteľnosť voči narušeniam kybernetickej bezpečnosti, ako aj 
zvyšujúca sa autonómia systémov umelej inteligencie vyvolaná schopnosťami 
strojového a hĺbkového učenia. Okrem týchto zložitých znakov a potenciálnych 
zraniteľných miest by sa systémy umelej inteligencie mohli použiť aj na spôsobenie 
vážnej ujmy, ako napríklad na narušenie ľudskej dôstojnosti a európskych hodnôt a 
slobôd sledovaním jednotlivcov proti ich vôli, zavedením systémov sociálnych kreditov, 
prijímaním zaujatých rozhodnutí v otázkach zdravotného poistenia, poskytovania 
úverov, súdnych príkazov, náboru alebo zamestnania alebo vytvorením smrtiacich 
autonómnych zbraňových systémov. 

(4)   Je dôležité poukázať na to, že výhody nasadenia systémov umelej inteligencie výrazne 
prevážia nad nevýhodami. Pomôžu účinnejšie bojovať proti zmene klímy, zlepšiť 
lekárske prehliadky, ako aj pracovné podmienky, lepšie integrovať osoby so 
zdravotným postihnutím a starnúce osoby do spoločnosti a poskytovať vzdelávacie 
kurzy prispôsobené na mieru všetkým typom študentov. S cieľom využiť rôzne 
technologické príležitosti a posilniť dôveru ľudí vo využívanie systémov umelej 
inteligencie a zároveň predchádzať škodlivým scenárom je najlepšou cestou dosiahnutie 
dobrých etických noriem v kombinácii s pevným a spravodlivým postupom náhrady.

(5) Na vyváženie porušenia bezpečnostných pravidiel je potrebný aj primeraný režim 
zodpovednosti. Režim zodpovednosti stanovený v tomto nariadení však musí 
zohľadňovať všetky dotknuté záujmy. Dôkladné preskúmanie dôsledkov akéhokoľvek 
nového regulačného rámca pre malé a stredné podniky (MSP) a startupy je 
predpokladom pre ďalšie legislatívne opatrenia. Kľúčová úloha, ktorú tieto podniky 
zohrávajú v európskom hospodárstve, odôvodňuje striktne primeraný prístup, ktorý im 
umožní rozvíjať sa a inovovať. Na druhej strane, obete ujmy alebo škody spôsobenej 
systémami umelej inteligencie musia mať právo na nápravu a úplnú náhradu ujmy alebo 
škody, ktorú utrpeli. 

(6) Akékoľvek potrebné zmeny v existujúcom právnom rámci by mali začať objasnením, že 
systémy umelej inteligencie nemajú právnu subjektivitu ani ľudské svedomie, a že ich 
jedinou úlohou je slúžiť ľudstvu. Mnohé systémy umelej inteligencie nie sú ani veľmi 
odlišné od iných technológií, ktoré sú niekedy založené na ešte zložitejšom softvéri. 
V konečnom dôsledku sa prevažná väčšina systémov umelej inteligencie používa na 
riešenie triviálnych úloh bez akýchkoľvek rizík alebo iba s minimálnymi rizikami pre 
spoločnosť. Použitím pojmu „automatizované rozhodovanie“ by sa dalo predísť možnej 
nejednoznačnosti pojmu umelá inteligencia. Tento pojem opisuje situáciu, v ktorej 
užívateľ spočiatku deleguje rozhodnutie, čiastočne alebo úplne, na subjekt 
prostredníctvom softvéru alebo služby. Tento subjekt následne používa automaticky 
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vykonávané modely rozhodovania na vykonanie úkonu v mene používateľa alebo na 
informovanie o rozhodnutí používateľa pri vykonaní úkonu. 

(7) Existujú však aj systémy umelej inteligencie, ktoré sú vyvíjané a nasadzované kritickým 
spôsobom a sú založené na technológiách ako sú neurónové siete a procesy hĺbkového 
učenia. Ich neprehľadnosť a autonómia by mohli veľmi sťažiť spätné sledovanie 
konkrétnych krokov ku konkrétnym ľudským rozhodnutiam pri ich návrhu alebo v ich 
fungovaní. Prevádzkovateľ takéhoto systému umelej inteligencie môže napríklad tvrdiť, 
že fyzická alebo virtuálna činnosť, zariadenie alebo proces, ktoré spôsobili ujmu alebo 
škodu, boli mimo jeho kontroly, pretože boli spôsobené autonómnou prevádzkou jeho 
systému umelej inteligencie. Samotná prevádzka autonómneho systému umelej 
inteligencie by navyše nemala byť dostatočným dôvodom na pripustenie nároku na 
zodpovednosť. V dôsledku toho môžu existovať prípady zodpovednosti, v ktorých by 
pridelenie zodpovednosti mohlo byť nespravodlivé alebo neúčinné, alebo v ktorých 
osoba, ktorá utrpela ujmu alebo škodu spôsobenú systémom umelej inteligencie, 
nedokáže preukázať chybu výrobcu, zasahujúcej tretej strany alebo prevádzkovateľa a 
zostane bez odškodnenia. 

(8) Napriek tomu by malo byť vždy jasné, že ten, kto vytvára, udržiava alebo ovláda systém 
umelej inteligencie alebo doň zasahuje, by mal zodpovedať za ujmu alebo škodu, ktoré 
táto činnosť, zariadenie alebo výrobné procesy spôsobujú. Vyplýva to zo všeobecných a 
všeobecne prijatých koncepcií zodpovednosti využívaných v justícii, podľa ktorých je 
osoba, ktorá vytvára alebo udržiava riziko pre verejnosť, zodpovedná, ak toto riziko 
spôsobí ujmu alebo škodu, a mala by preto ex-ante minimalizovať alebo ex-post 
kompenzovať toto riziko. Z toho vyplýva, že rozvoj systémov umelej inteligencie 
neprináša potrebu úplnej revízie pravidiel zodpovednosti v celej Únii. Osobitné úpravy 
existujúcich právnych predpisov a zavedenie dobre prístupných a cielených nových 
ustanovení by postačovali na riešenie výziev súvisiacich s umelou inteligenciou s 
cieľom zabrániť regulačnej fragmentácii a zabezpečiť harmonizáciu právnych predpisov 
v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti v celej Únii v súvislosti s umelou 
inteligenciou.

(9) Smernica Rady 85/374/EHS3 (smernica o zodpovednosti za výrobky) sa počas 30 rokov 
ukázala ako účinný prostriedok na získanie odškodnenia za ujmu spôsobenú chybným 
výrobkom. Preto by sa mala použiť aj v súvislosti s nárokmi občianskoprávnej 
zodpovednosti strany, ktorá utrpela ujmu alebo škodu, voči výrobcovi chybného 
systému umelej inteligencie. V súlade so zásadami lepšej tvorby právnych predpisov 
Únie by sa počas potrebného preskúmania uvedenej smernice mali prediskutovať všetky 
potrebné legislatívne úpravy. Súčasné právne predpisy členských štátov o 
zodpovednosti založenej na zavinení vo väčšine prípadov poskytujú dostatočnú úroveň 
ochrany pre osoby, ktoré utrpia ujmu alebo škodu zásahom tretej osoby, keďže takýto 

3 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
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zásah spravidla predstavuje činnosť založenú na zavinení, keď tretia strana používa 
systém umelej inteligencie na spôsobenie ujmy. Toto nariadenie by sa preto malo 
sústrediť na nároky občianskoprávnej zodpovednosti voči prevádzkovateľovi systému 
umelej inteligencie.

(10) Zodpovednosť prevádzkovateľa podľa tohto nariadenia je založená na skutočnosti, že 
vykonáva určitý stupeň kontroly nad rizikom spojeným s prevádzkou a fungovaním 
systému umelej inteligencie, ktorá je porovnateľná s kontrolou vlastníka vozidla. Čím je 
systém sofistikovanejší a autonómnejší, tým väčší je vplyv vymedzenia a 
ovplyvňovania algoritmov, napríklad prostredníctvom priebežných aktualizácií. Keďže 
často existuje viac ako jedna osoba, ktorá by sa mohla zmysluplne považovať za 
„prevádzkujúcu“ systém umelej inteligencie, podľa tohto nariadenia by sa pojem 
„prevádzkovateľ“ mal chápať tak, že sa vzťahuje na frontendového aj backendového 
prevádzkovateľa. Hoci sa vo všeobecnosti frontendový prevádzkovateľ javí ako osoba, 
ktorá „primárne“ rozhoduje o použití systému umelej inteligencie, backendový 
prevádzkovateľ by v skutočnosti mohol mať vyšší stupeň kontroly nad prevádzkovými 
rizikami. Ak sa backendový prevádzkovateľ kvalifikuje aj ako „výrobca“, ako sa 
vymedzuje v článku 3 smernice o zodpovednosti za výrobky, uvedená smernica by sa 
na neho mala vzťahovať. Ak je ktorýkoľvek z prevádzkovateľov takisto výrobcom 
systému umelej inteligencie, má toto nariadenie prednosť pred smernicou o 
zodpovednosti za výrobky.

(11) Ak je používateľ, t. j. osoba, ktorá používa systém umelej inteligencie, účastníkom 
poškodzujúcej udalosti, mal by byť podľa tohto nariadenia zodpovedný len vtedy, ak sa 
používateľ považuje aj za prevádzkovateľa. Ak nie, rozsah hrubo nedbalého alebo 
úmyselného príspevku používateľa k riziku by mohol viesť k zodpovednosti 
používateľa voči žalobcovi založenej na zavinení. Príslušné spotrebiteľské práva 
používateľa by nemali byť dotknuté.

(12) Týmto nariadením by sa malo dotknutej osobe umožniť predložiť nároky na uplatnenie 
zodpovednosti v celom reťazci zodpovednosti a počas celého životného cyklu systému 
umelej inteligencie. Malo by sa v zásade vzťahovať na všetky systémy umelej 
inteligencie bez ohľadu na to, kde pôsobia a či sa operácie vykonávajú fyzicky alebo 
virtuálne. Väčšina nárokov občianskoprávnej zodpovednosti podľa tohto nariadenia by 
však mala riešiť prípady zodpovednosti tretích strán, keď systém umelej inteligencie 
funguje vo verejnom priestore a vystavuje riziku mnohé tretie osoby. V tejto situácii 
dotknuté osoby často nie sú oboznámené s operačným systémom umelej inteligencie 
a nebudú mať žiadny zmluvný ani právny vzťah s prevádzkovateľom. Z toho vyplýva, 
že prevádzka systému umelej inteligencie ich stavia do situácie, v ktorej v prípade 
spôsobenia ujmy alebo škody majú len nároky založené na zavinení voči 
prevádzkovateľovi systému umelej inteligencie, pričom čelia vážnym ťažkostiam pri 
dokazovaní zavinenia zo strany prevádzkovateľa.

(13)    Typ systému umelej inteligencie, ktorý ovláda prevádzkovateľ, je určujúcim 
faktorom. Systém umelej inteligencie, ktorý zahŕňa vysoké riziko, potenciálne ohrozuje 
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používateľa alebo verejnosť v oveľa väčšej miere a spôsobom, ktorý je náhodný a 
presahuje medze toho, čo možno rozumne očakávať. To znamená, že na začiatku 

autonómneho fungovania systému umelej inteligencie väčšina potenciálne dotknutých 

osôb nie je známa a nie je identifikovateľná (napr. osoby na verejnom námestí alebo v 

susednom dome) v porovnaní s prevádzkou systému umelej inteligencie, ktorý zahŕňa 

konkrétne osoby, ktoré s jeho nasadením vopred riadne súhlasili (napr. chirurgický 

zákrok v nemocnici alebo predajná prezentácia v malom obchode). Určenie 

významnosti potenciálu spôsobiť ujmu alebo škodu vysokorizikovým systémom umelej 
inteligencie by malo závisieť od vzájomného pôsobenia medzi účelom použitia, na 
ktorý bol systém umelej inteligencie uvedený na trh, spôsobom, akým sa používa 
systém umelej inteligencie, závažnosťou potenciálnej ujmy alebo škody, stupňom 
autonómie rozhodovania, ktoré môže spôsobiť ujmu, a pravdepodobnosťou naplnenia 
rizika. Stupeň závažnosti by sa mal určiť na základe významných faktorov, ako 
napríklad rozsahu potenciálnej ujmy vyplývajúcej z prevádzky pre dotknuté osoby, 
vrátane najmä účinkov na základné práva, počtu dotknutých osôb, celkovej hodnoty 
potenciálnych škôd, ako aj ujmy pre spoločnosť ako celok. Pravdepodobnosť vzniku 
ujmy alebo škody by sa mala určiť na základe významných faktorov, ako napríklad 
úlohy algoritmických výpočtov v rozhodovacom procese, zložitosti rozhodnutia a 
reverzibility účinkov. Spôsob používania by mal v konečnom dôsledku závisieť od 
významných faktorov, ako napríklad kontextu a odvetvia, v ktorom sa prevádzkuje 
systém umelej inteligencie, či by mohol mať právne alebo faktické účinky na dôležité 
zákonne chránené práva dotknutej osoby, a či je možné primeraným spôsobom zabrániť 
týmtoúčinkom.

(14)   Všetky systémy umelej inteligencie s vysokým rizikom by mali byť výslovne uvedené 
v prílohe k tomuto nariadeniu. Vzhľadom na rýchly technický a trhový vývoj na celom 

svete, ako aj technické odborné znalosti, ktoré sa vyžadujú na účely primeraného 

preskúmania systémov umelej inteligencie, by sa právomoc prijímať delegované akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, 

aby menila toto nariadenie, pokiaľ ide o typy systémov umelej inteligencie, ktoré 

predstavujú vysoké riziko, a kritické sektory, v ktorých sa využívajú. Komisia by mala 

na základe vymedzení a ustanovení stanovených v tomto nariadení preskúmať prílohu 
bez zbytočných odkladov a najmenej každých šesť mesiacov a v prípade potreby ju 
zmeniť prostredníctvom delegovaných aktov. Posúdenie Komisie týkajúce sa toho, či 
systém umelej inteligencie predstavuje vysoké riziko, by malo začať v rovnakom čase 
ako posúdenie bezpečnosti výrobkov, aby sa zabránilo situácii, keď je vysokorizikový 
systém umelej inteligencie už schválený pre trh, ale zatiaľ nie je klasifikovaný ako 
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vysokorizikový, a teda sa prevádzkuje bez povinného poistného krytia. S cieľom 
poskytnúť podnikom a výskumným organizáciám dostatočnú plánovaciu a investičnú 
bezpečnosť by sa zmeny kritických sektorov mali vykonávať len každých 12 mesiacov. 
Prevádzkovatelia by mali byť vyzvaní, aby oznámili Komisii, či pracujú na novej 
technológii, výrobkoch alebo službách, ktoré patria do niektorého z existujúcich 
kritických sektorov uvedených v prílohe by sa neskôr mohli kvalifikovať ako 
vysokorizikový systém.

(15)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva4. Stály výbor 
nazvaný Technický výbor – vysokorizikové systémy umelej inteligencie (TCRAI) by 
mal podporovať Komisiu pri jej pravidelnom preskúmaní podľa tohto nariadenia. Tento 
stály výbor by mal zahŕňať zástupcov členských štátov, ako aj vyvážene vybrané 
zainteresované strany vrátane organizácií spotrebiteľov, združení zastupujúcich 
dotknuté osoby, zástupcov podnikov z rôznych odvetví a rôznych veľkostí, ako aj 
výskumných a vedeckých pracovníkov. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných 
skupín Komisie, ako aj stáleho výboru TCRAI, pri príprave delegovaných aktov.

(16) Toto nariadenie by malo pokrývať ujmu alebo škodu na živote, zdraví, majetku a 
značnú nemajetkovú ujmu, ktorá vedie k overiteľnej hospodárskej strate presahujúcej 
prahovú hodnotu harmonizovanú v právnych predpisoch Únie o zodpovednosti, ktorá 
vyvažuje prístup dotknutých osôb k spravodlivosti so záujmami iných zúčastnených 
osôb. Komisia by mala prehodnotiť a zosúladiť prahové hodnoty týkajúce sa škôd v 
právnych predpisoch Únie. Značná nemajetková ujma by sa mala chápať ako ujma, v 
dôsledku ktorej dotknutá osoba utrpela značnú ujmu, objektívne a preukázateľné 
narušenie jej osobných záujmov a hospodársku stratu vypočítanú napríklad so zreteľom 
na priemerné ročné údaje o minulých príjmoch a iné relevantné okolnosti. Toto 
nariadenie by malo tiež určiť výšku a rozsah náhrady škody, ako aj premlčaciu lehotu 
na podanie nárokov na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti. V tomto nariadení 
by sa mal stanoviť výrazne nižší strop pre náhradu škody, než je strop stanovený v 
smernici o zodpovednosti za výrobky, keďže toto nariadenie sa vzťahuje len na ujmu 
alebo škodu jednej osoby vyplývajúcu z jedinej operácie systému umelej inteligencie, 
zatiaľ čo strop stanovený v smernici o zodpovednosti za výrobky sa vzťahuje na 
niekoľko výrobkov alebo dokonca na sériu výrobkov s rovnakou chybou.

(17) Všetky fyzické alebo virtuálne činnosti, zariadenia alebo procesy riadené systémami 
umelej inteligencie, ktoré nie sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, by mali naďalej 

4 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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podliehať zodpovednosti založenej na zavinení, okrem prípadov, keď sú v platnosti 
prísnejšie vnútroštátne zákony a právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov. 
Naďalej by sa mali uplatňovať vnútroštátne právne predpisy členských štátov vrátane 
akejkoľvek relevantnej judikatúry, pokiaľ ide o výšku a rozsah náhrady, ako aj 
premlčaciu lehotu. Osoba, ktorá utrpí ujmu alebo škodu spôsobenú systémom umelej 
inteligencie, ktorý nie je uvedený ako vysokorizikový systém umelej inteligencie, by 
však mala mať prospech z prezumpcie zavinenia zo strany prevádzkovateľa.

(18) Náležitá starostlivosť, ktorú možno očakávať od prevádzkovateľa, by mala byť úmerná 
i) povahe systému umelej inteligencie, ii) potenciálne dotknutému zákonne chránenému 
právu, iii) potenciálnej ujme alebo škode, ktorú by mohol systém umelej inteligencie 
spôsobiť, a iv) pravdepodobnosti takejto škody. Preto by sa malo zohľadniť, že 
prevádzkovateľ môže mať obmedzené znalosti o algoritmoch a údajoch používaných v 
systéme umelej inteligencie. Ak prevádzkovateľ vybral systém umelej inteligencie, 
ktorý získal osvedčenie v rámci systému podobnému dobrovoľnému systému 
certifikácie plánovaného Komisiou5, malo by sa predpokladať, že tento prevádzkovateľ 
venoval výberu vhodného systému umelej inteligencie náležitú starostlivosť, ktorú 
možno od neho oprávnene očakávať. Ak prevádzkovateľ môže dokázať, že skutočne a 
pravidelne sledoval systém umelej inteligencie počas jeho prevádzky a že oznámil 
výrobcovi možné nezrovnalosti počas prevádzky, malo by sa predpokladať, že tento 
prevádzkovateľ venoval prevádzke systému umelej inteligencie náležitú starostlivosť, 
ktorú možno od neho oprávnene očakávať. Ak prevádzkovateľ nainštaloval všetky 
dostupné aktualizácie, ktoré poskytol výrobca systému umelej inteligencie, malo by sa 
predpokladať, že tento prevádzkovateľ venoval udržiavaniu prevádzkovej spoľahlivosti 
náležitú starostlivosť, ktorú možno od neho oprávnene očakávať. Keďže úroveň znalostí 
prevádzkovateľov sa môže líšiť v závislosti od toho, či ide len o spotrebiteľov alebo 
odborníkov, povinnosti týkajúce sa starostlivosti by sa mali zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobiť.

(19)  Aby mohol prevádzkovateľ preukázať, že sa nedopustil pochybenia, alebo aby dotknutá 
osoba mohla preukázať existenciu pochybenia, výrobcovia by mali mať povinnosť 
spolupracovať s oboma dotknutými stranami, a to aj poskytovaním riadne 
zdokumentovaných informácií. Okrem toho by výrobcovia so sídlom v Únii aj mimo 
nej mali mať povinnosť určiť zástupcu pre zodpovednosť za umelú inteligenciu v rámci 
Únie ako kontaktné miesto pre odpovede na všetky žiadosti prevádzkovateľov, a to 
podobným spôsobom, ako je tomu v prípade zodpovednej osoby podľa článku 37 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6796, zástupcu výrobcu podľa 
článku 3 bodu 41 a článku 13 ods. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

5 Pozri stranu 24 bielej knihy Komisie z 19. februára 2020 o umelej inteligencii – európsky prístup k 
excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065).
6 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) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
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2018/8587 alebo splnomocneného zástupcu podľa článku 4 ods. 2) a 5) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 2019/10208.

(20) Zákonodarca musí zvážiť riziká zodpovednosti spojené so systémami umelej 
inteligencie počas ich celého životného cyklu, od vývoja cez používanie až po 
skončenie životnosti, vrátane nakladania s odpadom a recyklácie. Začlenenie systémov 
umelej inteligencie do výrobku alebo služby predstavuje pre podniky finančné riziko, a 
preto bude mať veľký vplyv na schopnosť a možnosti MSP, ako aj startupov v súvislosti 
s poistením a financovaním ich výskumných a vývojových projektov založených na 
nových technológiách. Účelom zodpovednosti je preto nielen zaručiť dôležité, zákonne 
chránené práva jednotlivcov, ale aj určiť, či sú podniky, najmä MSP a startupy, schopné 
získavať kapitál, inovovať, robiť výskum a v konečnom dôsledku ponúkať nové 
výrobky a služby, ako aj to, či spotrebitelia dôverujú takýmto výrobkom a službám a sú 
ochotní ich využívať napriek potenciálnym rizikám a právnym nárokom vzneseným v 
súvislosti s takýmito výrobkami alebo službami.

(21)   Poistenie môže pomôcť zaručiť, aby obete dostali účinné odškodnenie, a zoskupiť 
riziká všetkých poistených osôb. Jedným z faktorov, na základe ktorých poisťovne 
poskytujú svoje ponuky poistných produktov a služieb, je posúdenie rizika založené na 
prístupe k dostatočným historickým údajom o nárokoch. Nedostatočný prístup k 
vysokokvalitným údajom alebo ich nedostatočné množstvo by mohli byť dôvodom, 
prečo je vytváranie poistných produktov pre nové a vznikajúce technológie spočiatku 
náročné. Väčší prístup k údajom vygenerovaným novými technológiami a optimalizácia 
ich využitia v spojení s povinnosťou poskytovať riadne zdokumentované informácie by 
však posilnili schopnosť poisťovateľov modelovať vznikajúce riziká a podporovať 
rozvoj inovačnejšieho poistného krytia.

(22)  Vzhľadom na to, že historické údaje o nárokoch chýbajú, malo by sa preskúmať, akým 
spôsobom a za akých podmienok je zodpovednosť poistiteľná, s cieľom viazať poistenie 
na výrobok a nie na zodpovednú osobu. S vývojom technológií už existujú poistné 
produkty, ktoré sa vytvárajú pre jednotlivé oblasti a druhy poistného krytia. Mnohí 
poisťovatelia sa špecializujú na určité segmenty trhu (napr. MSP) alebo na poskytovanie 
poistného krytia pre určité druhy výrobkov (napr. elektrické zariadenia), čo znamená, že 
pre poistených zvyčajne existuje dostupný poistný produkt. Je však náročné prísť s 
univerzálnym riešením a poistný trh bude potrebovať čas na prispôsobenie sa. Komisia 
by mala úzko spolupracovať s poistným trhom na vývoji inovatívnych poistných 
produktov, ktoré by mohli vyplniť túto medzeru v poisťovníctve. Vo výnimočných 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových 
vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 
určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) 
č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a 
súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 
169, 25.6.2019, s. 1).
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prípadoch, ako napríklad udalosť, pri ktorej vznikne kolektívna škoda, v ktorých 
odškodnenie výrazne prekračuje maximálne sumy stanovené v tomto nariadení, by sa 
členské štáty mali nabádať, aby na obmedzené časové obdobie zriadili osobitný fond na 
odškodňovanie, pomocou ktorého sa budú riešiť konkrétne potreby týchto prípadov. 
Osobitné fondy na odškodňovanie by sa mohli vytvoriť aj na poistné krytie 
výnimočných prípadov, v ktorých systém umelej inteligencie, ktorý ešte nie je 
klasifikovaný ako vysokorizikový, a teda ešte nie je poistený, spôsobí ujmu alebo 
škodu. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a splniť povinnosť informovania všetkých 
potenciálne dotknutých osôb by sa informácie o existencii osobitného fondu na 
odškodňovanie, ako aj podmienky na jeho využívanie, mali zverejňovať jasným a 
podrobným spôsobom.

(23)   Je mimoriadne dôležité, aby akékoľvek budúce zmeny tohto nariadenia sprevádzalo 
potrebné preskúmanie smernice o zodpovednosti za výrobky s cieľom komplexne a 
konzistentne vykonať jeho revíziu a zaručiť práva a povinnosti všetkých dotknutých 
strán v celom reťazci zodpovednosti. Zavedenie nového systému zodpovednosti pre 
prevádzkovateľa systémov umelej inteligencie si vyžaduje, aby ustanovenia tohto 
nariadenia a preskúmanie smernice o zodpovednosti za výrobky boli úzko 
koordinované, pokiaľ ide o ich obsah, ako aj prístup, aby tak spoločne predstavovali 
jednotný rámec zodpovednosti pre systémy umelej inteligencie a vyvažovali záujmy 
výrobcu, prevádzkovateľa, spotrebiteľa a dotknutej osoby, pokiaľ ide o riziko 
zodpovednosti a príslušné dohody o odškodnení. Preto je potrebné v rámci všetkých 
právnych predpisov prispôsobiť a zjednodušiť vymedzenia pojmov, ako sú systém 
umelej inteligencie, frontendový a backendový prevádzkovateľ, výrobca, chyba, 
produkt a služba, a mali by sa posudzovať súčasne.

(24)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne vytvorenie na budúcnosť orientovaného a 
jednotného prístupu na úrovni Únie, ktorým sa stanovia spoločné európske normy pre 
európskych občanov a podniky na zabezpečenie konzistentnosti práv a právnej istoty v 
celej Únii a na zabránenie roztrieštenosti jednotného digitálneho trhu, ktorá by bránila 
cieľu zachovať digitálnu suverenitu, podporovať digitálnu inováciu v Európe a 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany práv občanov a spotrebiteľov, si vyžadujú, aby sa 
systémy zodpovednosti pre systémy umelej inteligencie plne harmonizovali. Keďže z 
dôvodu rýchlych technologických zmien, cezhraničného rozvoja, ako aj využívania 
systémov umelej inteligencie a v konečnom dôsledku protichodných legislatívnych 
prístupov v celej Únii to nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov opatrenia to možno skôr dosiahnuť na úrovni 
Únie. Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,
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PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre nároky fyzických a právnických osôb na 
uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti voči prevádzkovateľom systémov umelej 
inteligencie.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na území Únie, kde v dôsledku fyzickej alebo virtuálnej 
aktivity, zariadenia alebo procesu riadeného systémom umelej inteligencie došlo k ujme alebo 
škode na živote, zdraví, fyzickej integrite fyzickej osoby, na majetku fyzickej alebo 
právnickej osoby alebo k významnej nemajetkovej ujme majúcej za následok overiteľnú 
hospodársku stratu.

2. Každá dohoda medzi prevádzkovateľom systému umelej inteligencie a fyzickou alebo 
právnickou osobou, ktorá v dôsledku systému umelej inteligencie utrpí ujmu alebo škodu, 
ktorá obchádza alebo obmedzuje práva a povinnosti stanovené v tomto nariadení, uzatvorená 
pred vznikom ujmy alebo škody alebo po ich vzniku, sa považuje za neplatnú, pokiaľ ide o 
práva a povinnosti stanovené v tomto nariadení.

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky na odškodnenie vyplývajúce 
zo zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá 
utrpela ujmu alebo škodu v dôsledku systému umelej inteligencie, ako aj z nariadení o 
zodpovednosti za výrobky, ochrane spotrebiteľa, antidiskriminácii, ochrane práce a životného 
prostredia, a ktoré môžu byť vznesené voči prevádzkovateľovi podľa práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)   „systém umelej inteligencie“ je systém, ktorý je buď založený na softvéri, alebo je 
súčasťou hardvérových zariadení, a ktorý vykazuje správanie simulujúce inteligenciu 
okrem iného zhromažďovaním a spracúvaním údajov, analýzou a interpretáciou svojho 
prostredia a vykonávaním krokov s určitým stupňom autonómie na dosiahnutie 
konkrétnych cieľov;

b) „autonómny“ je systém umelej inteligencie, ktorý funguje na základe interpretácie 
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určitých vstupov a používania súboru vopred stanovených inštrukcií bez toho, aby bol 
týmito inštrukciami obmedzovaný, hoci správanie systému je obmedzené cieľom, ktorý 
mu bol stanovený, a ďalšími príslušnými možnosťami týkajúcimi sa jeho návrhu, ktoré 
zvolil jeho vývojár, a je zamerané na splnenie tohto cieľa;

c)   „vysoké riziko“ je významný potenciál autonómne fungujúceho systému umelej 
inteligencie spôsobiť jednej alebo viacerým osobám ujmu alebo škodu spôsobom, ktorý 
je náhodný a presahuje to, čo možno oprávnene očakávať; významnosť tohto potenciálu 
závisí od vzájomného pôsobenia závažnosti možnej ujmy alebo škody, stupňa 
autonómie rozhodovania, pravdepodobnosti, že sa riziko naplní, a spôsobu a kontextu 
používania systému umelej inteligencie;

d)  „prevádzkovateľ“ je frontendový aj beckendový prevádzkovateľ, pokiaľ sa na 
zodpovednosť beckendového prevádzkovateľa ešte nevzťahuje smernica 85/374/EHS;

e) „frontendový prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vykonáva určitý stupeň kontroly nad rizikom spojeným s prevádzkou a fungovaním 
systému umelej inteligencie a má prospech z jeho prevádzky;

f) „backendový prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
priebežne definuje vlastnosti technológie a poskytuje údaje a základnú backendovú 
podporu, a tým tiež vykonáva určitý stupeň kontroly nad rizikom spojeným s 
prevádzkou a fungovaním systému umelej inteligencie;

g)  „kontrola“ je akékoľvek konanie prevádzkovateľa, ktoré ovplyvňuje prevádzku 
systému umelej inteligencie, a teda rozsah, v akom prevádzkovateľ vystavuje tretie 
strany potenciálnym rizikám spojeným s prevádzkou a fungovaním systému umelej 
inteligencie; takéto konanie môže ovplyvniť prevádzku v ktorejkoľvek fáze určením 
vstupov, výstupov alebo výsledkov, alebo môže zmeniť konkrétne funkcie alebo 
procesy v rámci systému umelej inteligencie; miera, v akej sú tieto aspekty prevádzky 
systému umelej inteligencie určené týmto konaním, závisí od úrovne vplyvu, aký má 
prevádzkovateľ na riziko spojené s prevádzkou a fungovaním systému umelej 
inteligencie;

(h) „dotknutá osoba“ je každá osoba, ktorá utrpí ujmu alebo škodu spôsobenú fyzickou 
alebo virtuálnou aktivitou, zariadením alebo procesom riadenými systémom umelej 
inteligencie a ktorá nie je jeho prevádzkovateľom;

(i)  „ujma alebo škoda“ je nepriaznivý vplyv, ktorý má dosah na život, zdravie, fyzickú 
integritu fyzickej osoby, majetok fyzickej alebo právnickej osoby, alebo spôsobí 
významnú nemajetkovú ujmu majúcu za následok overiteľnú hospodársku stratu;

(j) „výrobca“ je výrobca v zmysle vymedzenia v článku 3 smernice Rady 85/374/EHS9.

Kapitola II

9 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
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Vysokorizikové systémy umelej inteligencie

Článok 4

Objektívna zodpovednosť za vysokorizikové systémy umelej inteligencie

1. Prevádzkovateľ vysokorizikového systému umelej inteligencie je objektívne zodpovedný 
za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú fyzickou alebo virtuálnou aktivitou, zariadením 
alebo procesom riadenými týmto systémom umelej inteligencie.

2. Všetky vysokorizikové systémy umelej inteligencie a všetky kritické sektory, v ktorých sa 
používajú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13 s cieľom zmeniť daný úplný zoznam, a to:

a) zahrnutím nových typov vysokorizikových systémov umelej inteligencie a 
kritických sektorov, v ktorých sú nasadené; 

b) vypustením typov systémov umelej inteligencie, ktoré už nemožno považovať za 
systémy predstavujúce vysoké riziko; a/alebo

c) zmenou kritických sektorov pre existujúce vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie.

Každý delegovaný akt, ktorým sa mení príloha, nadobudne účinnosť šesť mesiacov po jeho 
prijatí. Pri určovaní nových vysokorizikových systémov umelej inteligencie a/alebo kritických 
sektorov, ktoré sa na základe delegovaných aktov majú vložiť do prílohy, Komisia plne 
zohľadní kritériá stanovené v tomto nariadení, najmä kritériá uvedené v článku 3 písm. c).

3. Prevádzkovatelia vysokorizikových systémov umelej inteligencie sa nemôžu zbaviť 
zodpovednosti tvrdením, že konali s náležitou starostlivosťou alebo že ujma alebo škoda boli 
spôsobené autonómnou aktivitou, zariadením alebo procesom riadenými ich systémom umelej 
inteligencie. Prevádzkovatelia nenesú zodpovednosť, ak ujma alebo škoda vznikli v dôsledku 
vyššej moci.

4. Frontendový prevádzkovateľ vysokorizikového systému umelej inteligencie zabezpečí, aby 
prevádzka systému umelej inteligencie bola krytá poistením zodpovednosti, ktoré je 
primerané vo vzťahu k výške a rozsahu odškodnenia, ako je stanovené v článkoch 5 a 6 tohto 
nariadenia. Beckendový prevádzkovateľ zabezpečí, aby jeho služby boli kryté poistením 
zodpovednosti podnikov alebo poistením zodpovednosti za výrobky, ktoré je primerané vo 
vzťahu k výške a rozsahu odškodnenia podľa článkov 5 a 6 tohto nariadenia. Ak sa systémy 
povinného poistenia frontendového alebo backendového prevádzkovateľa, ktoré už sú v 
platnosti v súlade s iným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, alebo existujúce 
dobrovoľné podnikové poistné fondy považujú za také, ktoré kryjú prevádzku systému umelej 
inteligencie alebo poskytovanú službu, povinnosť uzavrieť poistenie pre systém umelej 
inteligencie alebo poskytovanú službu podľa tohto nariadenia sa považuje za splnenú, pokiaľ 
príslušné existujúce povinné poistenie alebo dobrovoľné podnikové poistné fondy kryjú výšku 
a rozsah odškodnenia podľa článkov 5 a 6 tohto nariadenia.

5. V prípade konfliktnej klasifikácie objektívnej zodpovednosti systémov umelej inteligencie 
má toto nariadenie prednosť pred vnútroštátnymi systémami zodpovednosti.
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Článok 5
Výška odškodnenia

1.  Prevádzkovateľ vysokorizikového systému umelej inteligencie, ktorý podľa tohto 
nariadenia nesie zodpovednosť za ujmu alebo škodu, poskytne odškodnenie:

a)  do maximálnej výšky dvoch miliónov EUR v prípade smrti alebo v prípade ujmy 
na zdraví alebo fyzickej integrite dotknutej osoby v dôsledku prevádzky 
vysokorizikového systému umelej inteligencie;

b)   do maximálnej celkovej výšky jedného milióna EUR v prípade významnej 
nemajetkovej ujmy majúcej za následok overiteľnú hospodársku stratu alebo v 
prípade škody spôsobenej na majetku, a to aj vtedy, keď došlo k poškodeniu 
viacerých častí majetku dotknutej osoby v rámci jednej prevádzky jedného 
vysokorizikového systému umelej inteligencie; ak má dotknutá osoba voči 
prevádzkovateľovi aj zmluvný nárok na odškodnenie, žiadne odškodnenie podľa 
tohto nariadenia sa nevyplatí, ak celková výška škody na majetku alebo 
významnej nemajetkovej ujmy je nižšia než [500 EUR]10.

2. Ak celková výška odškodnenia, ktoré sa má vyplatiť niekoľkým osobám, ktoré utrpeli ujmu 
alebo škodu v dôsledku tej istej prevádzky rovnakého vysokorizikového systému umelej 
inteligencie, prekročí maximálne celkové sumy stanovené v odseku 1, sumy, ktoré sa majú 
vyplatiť každej osobe, sa úmerne znížia tak, aby celková výška odškodnenia nepresahovala 
maximálne sumy stanovené v odseku 1.

Článok 6
Rozsah odškodnenia

1. V rámci sumy stanovenej v článku 5 ods. 1 písm. a) sa odškodnenie, ktoré má zaplatiť 
prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť v prípade fyzickej ujmy, po ktorej nasleduje smrť 
dotknutej osoby, vypočíta na základe nákladov na lekárske ošetrenie, ktoré bolo dotknutej 
osobe poskytnuté pred jej smrťou, a finančnej škody, ktorú utrpela pred smrťou v dôsledku 
straty alebo zníženia zárobkovej schopnosti alebo zvýšenia svojich potrieb počas trvania ujmy 
pred svojou smrťou. Prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť, musí okrem toho uhradiť 
náklady na pohreb zomrelej dotknutej osoby strane, ktorá je zodpovedná za úhradu týchto 
výdavkov.

Ak v čase udalosti, ktorá spôsobila ujmu, ktorá viedla k smrti dotknutej osoby, bola táto osoba 
vo vzťahu s treťou stranou a mala zákonnú povinnosť podporovať túto tretiu stranu, 
prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť, odškodní túto tretiu stranu tým, že zaplatí výživné 
v rozsahu, v akom by ho dotknutá osoba bola povinná zaplatiť, za obdobie, ktoré zodpovedá 
priemernej strednej dĺžke života osoby v jej veku a s jej všeobecným profilom. 

10 Zreviduje Európska komisia, ako je uvedené v odseku 16 návrhu uznesenia.
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Prevádzkovateľ odškodní tretiu stranu aj v prípade, keď v čase udalosti, ktorá spôsobila smrť, 
tretia strana už bola počatá, ale ešte sa nenarodila.

2.  V rámci sumy stanovenej v článku 5 ods. 1 písm. b) odškodnenie, ktoré má zaplatiť 
prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví alebo fyzickej integrite 
dotknutej osoby, zahŕňa náhradu nákladov na súvisiace lekárske ošetrenie, ako aj úhradu 
akejkoľvek finančnej škody, ktorú utrpela dotknutá osoba v dôsledku dočasného 
pozastavenia, zníženia alebo trvalej straty svojej zárobkovej schopnosti alebo následného, 
lekársky potvrdeného zvýšenia svojich potrieb.

Článok 7

Premlčacia lehota

1. Nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podané v súlade s článkom 4 ods. 1 
týkajúce sa poškodenia života, zdravia alebo fyzickej integrity podliehajú osobitnej 
premlčacej lehote 30 rokov odo dňa, keď vznikla ujma.
2. Nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podané v súlade s článkom 4 ods. 1 
týkajúce sa škody na majetku alebo vážnej nehmotnej ujmy, ktorá spôsobí overiteľnú 
hospodársku stratu, podliehajú osobitnej premlčacej lehote:

(a)  10 rokov odo dňa, keď vznikla majetková škoda alebo preukázateľná 
hospodárska strata vyplývajúca z významnej nehmotnej ujmy, alebo

(b)  30 rokov odo dňa, keď došlo k operácii vysokorizikového systému umelej 
inteligencie, ktorá následne spôsobila škodu na majetku alebo nehmotnú ujmu. 

Z období uvedených v prvom pododseku sa uplatňuje to obdobie, ktoré sa skončí 
najskôr.

3. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy upravujúce pozastavenie 
alebo prerušenie plynutia premlčacích lehôt.

Kapitola III

Ostatné systémy umelej inteligencie

Článok 8

Zodpovednosť založená na zavinení za ostatné systémy umelej inteligencie

1.  Na prevádzkovateľa systému umelej inteligencie, ktorý nepredstavuje vysokorizikový 
systém umelej inteligencie podľa článku 3 písm. c) a článku 4 ods. 2 a teda nie je zahrnutý v 
prílohe k tomuto nariadeniu, sa vzťahuje zodpovednosť založená na zavinení za akúkoľvek 
ujmu alebo škodu, ktorá bola spôsobená fyzickou alebo virtuálnou aktivitou, zariadením alebo 
procesom riadenými týmto systémom umelej inteligencie.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, ak môže dokázať, že ujma alebo škoda vznikla bez 
jeho zavinenia, pričom uvádza niektorý z týchto dôvodov:

(a) systém umelej inteligencie bol aktivovaný bez jeho vedomia, pričom boli prijaté 
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všetky primerané a potrebné opatrenia na zabránenie takejto aktivácii mimo 
kontroly prevádzkovateľa alebo

(b)  náležitá starostlivosť bola dodržaná vykonaním všetkých týchto opatrení: 
výberom vhodného systému umelej inteligencie pre správnu úlohu a zručnosti, 
riadnym uvedením systému umelej inteligencie do prevádzky, monitorovaním 
aktivít a zachovaním prevádzkovej spoľahlivosti pravidelným inštalovaním 
všetkých dostupných aktualizácií.

Prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti vyhlásením, že ujma alebo škoda bola 
spôsobená autonómnou aktivitou, zariadením alebo procesom riadenými jeho systémom 
umelej inteligencie. V prípade, že ujma alebo škoda vznikla v dôsledku vyššej moci, 
prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

3. V prípade, že ujma alebo škoda bola spôsobená treťou stranou, ktorá zasiahla do systému 
umelej inteligencie zmenou jeho fungovania alebo jeho účinkov, prevádzkovateľ je predsa 
zodpovedný za vyplatenie náhrady, ak je takáto tretia strana nevysledovateľná alebo 
insolventná.

4. Na žiadosť prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby je výrobca systému umelej inteligencie 
povinný s nimi spolupracovať a poskytnúť im informáciu v rozsahu, v akom to odôvodňuje 
významnosť nároku, s cieľom umožniť zistenie zodpovednosti.

Článok 9

Vnútroštátne ustanovenia o náhrade a premlčacej lehote

Nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podané v súlade s článkom 8 ods. 1 
podliehajú v súvislosti s premlčacími lehotami, ako aj s výškou a rozsahom náhrady, právnym 
predpisom členského štátu, v ktorom ujma alebo škoda vznikla.

Kapitola IV

Rozdelenie zodpovednosti

Článok 10

Spoluzavinenie z nedbanlivosti

1. Ak je ujma alebo škoda spôsobená fyzickou alebo virtuálnou činnosťou, zariadením alebo 
procesom vedeným systémom umelej inteligencie a činnosťou dotknutej osoby alebo 
akejkoľvek osoby, za ktorú je dotknutá osoba zodpovedná, rozsah zodpovednosti 
prevádzkovateľa podľa tohto nariadenia sa zodpovedajúcim spôsobom zníži. Prevádzkovateľ 
nenesie zodpovednosť, ak je dotknutá osoba alebo osoba, za ktorú zodpovedá, výlučne alebo 
prevažne zodpovedná za spôsobenú ujmu alebo škodu.

2. Prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť, môže údaje získané systémom umelej 
inteligencie použiť na preukázanie spoluzavinenia z nedbanlivosti zo strany dotknutej osoby v 
súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a ďalšími relevantnými právnymi predpismi o ochrane 
údajov. Dotknutá osoba môže použiť takéto údaje aj ako dôkazný prostriedok alebo 
vysvetlenie v nároku na uplatnenie zodpovednosti.
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Článok 11

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

Ak existuje viac ako jeden prevádzkovateľ systému umelej inteligencie, prevádzkovatelia sú 
zodpovední spoločne a nerozdielne. Ak je frontendový prevádzkovateľ aj výrobcom systému 
umelej inteligencie, toto nariadenie má prednosť pred smernicou o zodpovednosti za výrobky. 
Ak je backendový prevádzkovateľ kvalifikovaný aj ako výrobca podľa vymedzenia v článku 
3 smernice o zodpovednosti za výrobky, vzťahuje sa na neho uvedená smernica. Ak je 
prevádzkovateľ len jeden a je zároveň výrobcom systému umelej inteligencie, toto nariadenie 
má prednosť pred smernicou o zodpovednosti za výrobky.

Článok 12

Nárok na náhradu

1. Prevádzkovateľ nie je oprávnený podať regresnú žalobu, pokiaľ dotknutej osobe nebola v 
plnej výške vyplatená akákoľvek náhrada, na ktorú má táto osoba nárok podľa tohto 
nariadenia.

2. V prípade, že prevádzkovateľ je spolu s ostatnými prevádzkovateľmi spoločne a 
nerozdielne zodpovedný v súvislosti s dotknutou osobou a v plnej miere túto dotknutú osobu 
odškodnil v súlade s článkom 4 ods. 1 alebo 8 ods. 1, tento prevádzkovateľ môže vymáhať 
časť náhrady od ostatných prevádzkovateľov, a to úmerne k svojej zodpovednosti. 

Podiely zodpovednosti vychádzajú z príslušných stupňov kontroly, ktorú mali 
prevádzkovatelia nad rizikom spojeným s prevádzkou a fungovaním systému umelej 
inteligencie. Ak príspevok pripadajúci spoločne a nerozdielne zodpovednému 
prevádzkovateľovi nie je možné od tohto prevádzkovateľa získať, chýbajúci podiel znášajú 
ostatní prevádzkovatelia. Ak spoločne a nerozdielne zodpovedný prevádzkovateľ poskytne 
náhradu dotknutej osobe a požaduje od ostatných zodpovedných prevádzkovateľov úpravu 
preddavkov, prechádza na tohto prevádzkovateľa nárok dotknutej osoby voči ostatným 
prevádzkovateľom. Subrogácia nárokov sa neuplatní na úkor pôvodného nároku.

3. V prípade, že prevádzkovateľ chybného systému umelej inteligencie v plnom rozsahu 
odškodní dotknutú osobu za ujmu alebo škodu v súlade s článkom 4 ods. 1 alebo 8 ods. 1, 
môže podať žalobu o náhradu škody voči výrobcovi chybného systému umelej inteligencie 
podľa smernice 85/374/EHS a vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa zodpovednosti za 
chybné výrobky.

4. V prípade, že poisťovateľ prevádzkovateľa odškodní dotknutú osobu za ujmu alebo škodu 
v súlade s článkom 4 ods. 1 alebo 8 ods. 1, akékoľvek nároky na uplatnenie občianskoprávnej 
zodpovednosti dotknutej osoby voči inej osobe za túto škodu prechádzajú na poisťovateľa 
prevádzkovateľa až do výšky sumy, ktorou poisťovateľ prevádzkovateľa dotknutú osobu 
odškodnil.

Kapitola V
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Záverečné ustanovenia

Článok 13

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto 
článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum uplatňovania tohto nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v 
ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je 
ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje so stálym Technickým výborom pre 
vysokorizikové systémy umelej inteligencie (výborom TCRAI) v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 14

Preskúmanie

 Komisia do 1. januára 202X [troch rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] a 
následne každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru podrobnú správu o preskúmaní tohto nariadenia so 
zreteľom na ďalší rozvoj umelej inteligencie.

Pri vypracúvaní správy uvedenej v prvom pododseku Komisia požiada členské štáty o 
príslušné informácie týkajúce sa judikatúry, súdnych zmierov, ako aj štatistiky nehôd, ako sú 
počet nehôd, spôsobená škoda, dotknuté aplikácie umelej inteligencie, náhrady vyplácané 
poisťovňami, ako aj posúdenie počtu individuálnych alebo kolektívnych žalôb predložených 
dotknutými osobami a časových rámcov, v ktorých sa majú tieto žaloby riešiť na súde.

Správa Komisie sa podľa potreby doplní legislatívnymi návrhmi, ktoré majú riešiť prípadné 
nedostatky uvedené v správe.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 202X.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pojem „zodpovednosť“ zohráva v našom každodennom živote dôležitú dvojakú úlohu: na 
jednej strane zabezpečuje, že osoba, ktorá utrpí ujmu, má nárok požadovať náhradu od strany, 
u ktorej sa dokázalo, že nesie zodpovednosť za túto ujmu, a na druhej strane poskytuje 
hospodárske stimuly osobám, aby vôbec predchádzali spôsobeniu ujmy. Akýkoľvek rámec 
zodpovednosti zameraný na budúcnosť by sa teda mal usilovať o dosiahnutie rovnováhy 
medzi účinnou ochranou potenciálnych obetí škody a zároveň poskytnúť dostatočný priestor 
na umožnenie vývoja nových technológií, výrobkov alebo služieb.

Najmä na začiatku životného cyklu nových výrobkov a služieb existuje pre používateľa, ako 
aj pre tretie osoby, určitý stupeň rizika, že niečo nefunguje správne. Tento proces pokusov a 
omylov je však zároveň kľúčovým faktorom umožňujúcim dosiahnuť technický pokrok, bez 
ktorého by väčšina našich technológií dnes neexistovala. Silné európske predpisy v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a pravidlá zodpovednosti boli doteraz viac než schopné riešiť 
potenciálne vyššie riziká nových technológií. V očiach mnohých ľudí je táto istota teraz 
spochybňovaná rozšírením umelej inteligencie. Jedinečnosť tejto technológie spočíva v jej 
„nepriehľadnosti“ alebo inými slovami v jej charaktere „čiernej skrinky“. V kombinácii s jej 
konektivitou, závislosťou od vonkajších údajov, zraniteľnosťou voči narušeniu kybernetickej 
bezpečnosti a jej typickou autonómiou by mohlo dôjsť k situácii, keď by v dôsledku zapojenia 
systémov umelej inteligencie mohlo byť mimoriadne nákladné alebo dokonca nemožné určiť, 
kto ovládal danú situáciu alebo ktorý kód či vstup nakoniec škodlivú operáciu spôsobil. V 
dôsledku toho by poškodený mohol čeliť ťažkostiam, pokiaľ ide o získanie náhrady.

Napriek tomu, že systémy umelej inteligencie skutočne predstavujú nové právne výzvy pre 
náš existujúci režim zodpovednosti, v mnohých prípadoch nie sú také odlišné od iných 
technológií, ktoré sú niekedy založené na ešte sofistikovanejšom softvéri. Moderné systémy 
umelej inteligencie obvykle fungujú skôr triviálne a sú vzdialené od inteligentných robotov, 
ktorých poznáme zo sci-fi filmov. Akákoľvek diskusia o poskytnutí právnej subjektivity 
systémom umelej inteligencie je preto zastaraná. Výber citlivého prístupu k riešeniu právnych 
problémov, ktoré predstavujú nové systémy umelej inteligencie, znamená, že sa zdržiavame 
významných zmien v našom rámci zodpovednosti. Ak osoba utrpela ujmu spôsobenú 
chybným systémom umelej inteligencie, smernica o zodpovednosti za výrobky by mala zostať 
právnym prostriedkom na získanie náhrady od výrobcu. Ak bola ujma spôsobená zásahom 
tretej osoby, existujúci systém zodpovednosti založenej na zavinení v členských štátoch (vo 
väčšine prípadov) poskytuje dostatočnú úroveň ochrany. V súlade so zásadami lepšej tvorby 
právnych predpisov Únie by sa mali všetky potrebné legislatívne úpravy týkajúce sa výrobcov 
a zasahujúcich tretích osôb prediskutovať v týchto príslušných právnych rámcoch.

Táto správa však v rámci svojej viery v existujúce režimy zodpovednosti zavádza jednu 
kľúčovú výnimku: upozorňuje na právnu medzeru, pokiaľ ide o zodpovednosť subjektov 
nasadzujúcich systémy umelej inteligencie. Hoci tieto osoby rozhodujú o využívaní systémov 
umelej inteligencie, väčšinou vykonávajú kontrolu nad súvisiacimi rizikami a využívajú 
výhody príslušných operácií, mnohé nároky týkajúce sa zodpovednosti voči nim by zlyhali v 
dôsledku neschopnosti dotknutých osôb dokázať chybu nasadzujúceho subjektu. Najmä v 
prípadoch, keď ujma bola spôsobená prevádzkou systému umelej inteligencie vo verejnom 
priestore, by potenciálne obrovská skupina dotknutých osôb obvykle nemala žiadny zmluvný 
vzťah s nasadzujúcim subjektom, v dôsledku čoho by takmer nemala možnosť získať náhradu 
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za utrpenú ujmu. Spravodajca navrhuje dva rôzne prístupy k riešeniu tejto právnej medzery v 
závislosti od úrovne rizika, ktorú systém umelej inteligencie so sebou prináša:

(1) Vysokorizikové systémy umelej inteligencie: Subjekt nasadzujúci takýto systém je 
v dosť podobnej pozícii ako majiteľ vozidla alebo spoločenského zvieraťa. Ovláda 
niečo, čo významne ohrozuje verejnosť, a to náhodným spôsobom, ktorý nie je možné 
vopred predvídať. Preto by mal nasadzujúci subjekt – podobne ako majiteľ vozidla 
alebo spoločenského zvieraťa – podliehať prísnemu režimu zodpovednosti a v určitom 
rozsahu a v určitej výške finančných prostriedkov odškodniť obeť za každú ujmu na 
jej závažných, zákonom chráneným právach (život, zdravie, fyzická integrita, 
majetok). V tejto správe sa vymedzujú jasné kritériá, na základe ktorých môžu 
systémy umelej inteligencie predstavovať vysoké riziko, a uvádzajú sa všetky v 
PRÍLOHE. Vzhľadom na rýchly technický a trhový vývoj, ako aj technické odborné 
znalosti, ktoré sa vyžadujú na účely primeraného preskúmania systému umelej 
inteligencie, je úlohou Európskej komisie meniť PRÍLOHU prostredníctvom 
delegovaných aktov. Novovytvorený stály výbor, do ktorého sú zapojení národní 
experti a zainteresované strany, by mal podporovať Komisiu pri jej preskúmaní 
potenciálne vysokorizikových systémov umelej inteligencie.

(2) Všetky ostatné systémy umelej inteligencie: Osoba, ktorá utrpí ujmu spôsobenú 
systémom umelej inteligencie, ktorý nie je uvedený v prílohe, by každopádne mala 
mať prospech z prezumpcie zavinenia zo strany nasadzujúceho. Vnútroštátne právo, 
ktorým sa upravuje výška a rozsah náhrady, ako aj premlčacia lehota v prípade ujmy 
spôsobenej systémom umelej inteligencie, sa naďalej uplatňujú.

Prípadný návrh nových právnych predpisov musí podrobne analyzovať existujúce právne 
predpisy s cieľom zabrániť duplicite alebo protichodným ustanoveniam. Na základe tejto 
zásady sa správa vzťahuje len na ujmu na živote, zdraví, fyzickej integrite a majetku. Hoci 
systémy umelej inteligencie môžu nesporne spôsobiť značné škody z hľadiska osobných práv 
a iných dôležitých, zákonne chránených záujmov, tieto porušenia sú oveľa lepšie riešené už 
existujúcimi a na mieru prispôsobenými právnymi ustanoveniami v týchto oblastiach (napr. 
antidiskriminačný zákon alebo zákon o ochrane spotrebiteľa). Z toho istého dôvodu 
spravodajca do správy nezahrnul používanie biometrických údajov alebo systémov 
rozpoznávania tváre prostredníctvom systémov umelej inteligencie; na každé neoprávnené 
použitie v tejto oblasti sa už vzťahujú osobitné právne predpisy o ochrane údajov, ako je 
napríklad všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Pokiaľ ide o protichodné vnútroštátne 
režimy zodpovednosti, v súvislosti s otázkou, či systém umelej inteligencie podlieha prísnej 
zodpovednosti, alebo v súvislosti s obmedzujúcim účinkom zmluvných dohôd, v tejto správe 
sa uvádza, že jej ustanovenia majú vždy prednosť. Okrem toho je jej cieľom dosiahnuť úplnú 
náhradu pre dotknutú osobu zo strany nasadzujúceho subjektu pred tým, ako potenciálne 
nároky týkajúce sa zodpovednosti voči výrobcovi môžu predložiť iné osoby než dotknutá 
osoba. Na účely právnej istoty v celej Únii by sa na backendového prevádzkovateľa, ktorý nie 
je zahrnutá v tomto nariadení, mali vzťahovať rovnaké pravidlá zodpovednosti ako na 
producenta, výrobcu a vývojára.

Keďže Európska únia a jej členské štáty si nevyžadujú radikálne zmeny svojich rámcov 
zodpovednosti, systémy umelej inteligencie by nás takisto nemali odrádzať od našich 
tradičných systémov poistenia. Mechanizmy náhrady financované z verejných zdrojov nie sú 
primeranou odpoveďou na vzostup umelej inteligencie. Takéto systémy náhrady by pre 
daňovníkov znamenali len zbytočnú finančnú záťaž. Napriek nedostatočnému prístupu ku 
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kvalitným historickým údajom o nárokoch, ktoré zahŕňajú systémy umelej inteligencie, 
európski poisťovatelia už vyvíjajú v súvislosti s ďalším rozvojom technológií nové produkty 
pre jednotlivé regióny a druhy poistenia. Ak existuje potreba nového poistenia, poistný trh 
nájde primerané riešenie. Bolo by nesprávne zohľadňovať hypotetické scenáre, ktoré sa 
používajú na lobovanie za dodatočné verejné systémy. Ak by niekedy došlo k hromadnej 
škode, ktorú by spôsobil napríklad veľký teroristický útok, členské štáty by mohli na 
obmedzené časové obdobie zriadiť osobitné fondy na kompenzáciu, ako sa to už stalo v 
minulosti. V tejto správe sa preto vyžaduje len to, aby subjekty nasadzujúce vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie uzavreli primerané poistenie zodpovednosti za škodu 
(porovnateľné s povinnosťou stanovenou v smernici o poistení motorových vozidiel), ktoré sa 
vzťahuje na výšku a rozsah náhrady podľa tohto nariadenia. Spravodajca je pevne 
presvedčený, že poistný trh buď prispôsobí existujúce druhy poistenia, alebo vytvorí rôzne 
nové produkty, ktoré sa budú vzťahovať na jednotlivé typy systémov umelej inteligencie v 
rôznych sektoroch.

Spravodajca je vzhľadom na tento úzky, ale jasný prístup k pravidlám zodpovednosti pre 
subjekty nasadzujúce systémy umelej inteligencie presvedčený, že sa dosiahne rovnováha 
medzi účinnou ochranou spoločnosti a umožnením toho, aby sa táto fascinujúca technológia 
ďalej inovovala. Príliš často sa zdôrazňujú len riziká umelej inteligencie. Áno, systémy 
umelej inteligencie by sa mohli použiť na nesprávny účel. Chceme však umožniť, aby nám 
tieto negatívne prejavy – ktoré sa vyskytujú v prípade všetkých technológií od mobilných 
telefónov až po jadrovú energiu – obmedzovali ich všeobecné používanie? Chceme sa vzdať 
pomoci systémov umelej inteligencie pri našom boji proti zmene klímy, skvalitňovaní nášho 
systému zdravotnej starostlivosti alebo lepšom integrovaní osôb so zdravotným postihnutím? 
V tejto správe sa dôrazne odporúča zamerať sa na využívanie pozitívnych účinkov systémov 
umelej inteligencie a zároveň vytvoriť silné záruky.
Preto by všetky nové právne predpisy o umelej inteligencii mali mať formu nariadení. Keďže 
digitálnu oblasť charakterizuje rýchla cezhraničná dynamika, náš európsky digitálny jednotný 
trh musí byť plne harmonizovaný, aby sme mohli dobehnúť globálnu digitálnu konkurenciu.
Treba zdôrazniť, že politická diskusia o tomto nariadení by mala ísť ruka v ruke s 
nevyhnutným preskúmaním smernice o zodpovednosti za výrobky. Zavedenie nového režimu 
zodpovednosti pre subjekty nasadzujúce systémy umelej inteligencie si vyžaduje, aby 
rokovania o tejto správe a preskúmanie smernice o zodpovednosti za výrobky boli úzko 
koordinované, pokiaľ ide o ich obsah, ako aj prístup, aby tak spoločne predstavovali jednotný 
rámec zodpovednosti pre systémy umelej inteligencie, čím by sa vyvážili záujmy výrobcov, 
nasadzujúcich subjektov a dotknutých osôb, pokiaľ ide o riziko zodpovednosti za škodu. Preto 
sa zdá, že treba prispôsobiť a zjednodušiť v rámci všetkých legislatívnych iniciatív 
vymedzenia pojmov, ako sú systém umelej inteligencie, nasadzujúci subjekt, výrobca, 
vývojár, chyba, produkt a služba.
V neposlednom rade by si politickí aktéri mali uvedomiť, že technologický pokrok sa počas 
ich legislatívnych rokovaní nezastaví. Ak chceme skutočne splniť náš cieľ udržať krok s 
digitalizáciou, zachovať našu digitálnu zvrchovanosť a zohrávať významnú úlohu v 
digitálnom veku, európske inštitúcie musia vyslať jasný politický signál nášmu úspešnému 
odvetviu a našim schopným výskumným pracovníkom, ktorí pracujú na nových systémoch 
umelej inteligencie. Kým sa legislatívna reakcia na vzostup umelej inteligencie nestane 
právnym predpisom, odvetvie a výskumní pracovníci by mali byť schopní inovovať v súlade 
so súčasnými pravidlami a mali by mať možnosť využiť päťročné prechodné obdobie. Ak im 
túto istotu plánovania neposkytneme, Európa príde o mnohé nové fascinujúce technológie, 
produkty alebo služby.
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre právne veci

k režimu občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu
(2020/2014(INL))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Svenja Hahn

(Podnet – článok 47 rokovacieho poriadku)

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže používanie vznikajúcich digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, 
internet vecí a služieb alebo robotika, bude aj naďalej zohrávať čoraz významnejšiu 
úlohu v našom každodennom živote; 

B. keďže takéto vznikajúce digitálne technológie majú potenciál prispievať k rozvoju 
inovácií v mnohých odvetviach a poskytovať výhody spotrebiteľom prostredníctvom 
inovatívnych výrobkov a služieb pre podniky, najmä startupy, mikropodniky a malé a 
stredné podniky (MSP) prostredníctvom optimalizovaného výkonu a zvýšenej 
konkurencieschopnosti a pre verejnú správu prostredníctvom lepších, inkluzívnejších a 
prispôsobených verejných služieb;

C. keďže používanie, nasadenie a vývoj umelej inteligencie a iných vznikajúcich 
digitálnych technológií môže predstavovať aj riziko a výzvu pre existujúci rámec 
zodpovednosti týkajúci sa výrobkov, ktorý nie je nevyhnutne upravený na takéto nové 
aplikácie, čo môže potenciálne oslabiť dôveru a ochranu spotrebiteľa;

D. keďže bezpečnosť výrobkov a zodpovednosť za výrobok sú dva navzájom sa 
dopĺňajúce mechanizmy, ktoré sledujú rovnaký politický cieľ, t. j. fungujúci jednotný 
trh s tovarom a službami, a toto stanovisko navrhuje možné úpravy rámca Únie pre 
zodpovednosť vzhľadom na zvýšený význam vznikajúcich digitálnych technológií;

E. keďže spoľahlivé mechanizmy zodpovednosti za nápravu škody a ujmy prispievajú 
k lepšej ochrane občanov a spotrebiteľov pred škodou a ujmou, k budovaniu dôvery vo 
vznikajúce digitálne technológie a zároveň zaručujú právnu istotu pre podniky, najmä 
startupy, mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), a umožňujú im inovovať; 
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F. keďže s cieľom dosiahnuť akceptáciu by teoretické prínosy umelej inteligencie mali 
účinne prispievať aj k prosperite a rozvoju;

G. keďže správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru o vplyve umelej inteligencie, internetu vecí a robotiky na 
bezpečnosť a zodpovednosť1 a Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k 
excelentnosti a dôvere2 by sa mali považovať za základ budúcich európskych právnych 
predpisov;

1. víta skutočnosť, že Komisia si stanovila za cieľ vytvoriť právny rámec Únie 
prispôsobený novému technologickému vývoju, nasadeniu a použitiu umelej 
inteligencie a ďalších vznikajúcich digitálnych technológií, ktorý by zaručoval vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľov pred škodou a ujmou spôsobenou novými technológiami 
založenými na umelej inteligencii, robotike a súvisiacich technológiách a zároveň 
zachovával vyváženosť s cieľom digitalizácie priemyselných a spotrebiteľských 
výrobkov a podporoval technologické inovácie;

2. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala existujúci rámec zodpovednosti, a najmä smernicu 
Rady 85/374/EHS3 (smernica o zodpovednosti za výrobky), s cieľom prispôsobiť ju 
digitálnemu svetu; 

3. vyzýva Komisiu, aby revidovala smernicu o zodpovednosti za výrobky prostredníctvom 
riešenia výziev, ktoré prinášajú vznikajúce digitálne technológie, ako je umelá 
inteligencia, internet vecí alebo robotika, čím sa zabezpečí vysoká úroveň účinnej 
ochrany spotrebiteľa, ako aj právna istota pre spotrebiteľov a podniky, pričom sa 
zároveň zabráni vysokým nákladom a rizikám predovšetkým pre malé a stredné 
podniky a startupy;

4. zdôrazňuje, že akákoľvek aktualizácia rámca zodpovednosti za výrobky by mala ísť 
ruka v ruke s aktualizáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES4 
(smernica o bezpečnosti výrobkov) s cieľom zabezpečiť, aby systémy umelej 
inteligencie integrovali zásady bezpečnosti a ochrany už v štádiu návrhu;

5. zdôrazňuje, že cieľom každej revízie existujúceho rámca zodpovednosti by mala byť 
čoraz väčšia harmonizácia pravidiel zodpovednosti a ochrany spotrebiteľa, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky a aby sa zabránilo fragmentácii jednotného trhu;

6. žiada Komisiu, aby posúdila, či by nariadenie o všeobecnej zodpovednosti za výrobky 
mohlo prispieť k tomuto cieľu; zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť, aby regulácia 
na úrovni Únie zostala obmedzená na jasne vymedzené problémy, pre ktoré existujú 
uskutočniteľné riešenia, a aby ponechávala priestor pre ďalší technologický vývoj 
vrátane vývoja založeného na slobodnom softvéri a softvéri s otvoreným zdrojovým 
kódom; zdôrazňuje, že by sa to malo dosiahnuť v plnom súlade s platnými právnymi 

1 COM(2020)0064.
2 COM(2020)0065.
3 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
(Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
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predpismi vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7905;

7. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala rámec zodpovednosti za výrobky tým, že zohľadní 
osobitné výzvy digitalizácie, pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti; 
domnieva sa, že môžu vzniknúť problémy, napríklad ak sú produkty vzájomne 
prepojené, závislé od údajov alebo citlivé na riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti; 

8. zdôrazňuje najmä potrebu zohľadniť procesy v aplikáciách umelej inteligencie, ktoré 
nemusia byť dobre zdokumentované alebo ktoré sa môžu vyskytnúť samostatne po 
uvedení výrobku na trh;

9. nalieha na Komisiu, aby objasnila vymedzenie pojmu „výrobok“ v smernici o 
zodpovednosti za výrobky tým, že určí, či digitálny obsah a digitálne služby patria do 
rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice, a aby zvážila úpravu pojmov ako „výrobca“, 
„škoda“ a „chyba“; zdôrazňuje, že je pritom potrebné zohľadniť acquis spotrebiteľov, a 
najmä súčasnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7706 (smernica o 
digitálnom obsahu) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 7 
(smernica o predaji tovaru); 

10. odporúča neudeliť umelej inteligencii vlastnú právnu subjektivitu; žiada Komisiu, 
aby preskúmala aj to, či je potrebné revidovať rámec zodpovednosti za výrobky, aby sa 
poškodeným stranám poskytla účinná ochrana a odškodnenie v prípade výrobkov, ktoré 
sa kupujú spoločne so súvisiacimi službami, a zvážila zásadu ochrany súkromia už v 
štádiu návrhu a zásady bezpečnosti už v štádiu návrhu ako primerané očakávanie 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o digitálne výrobky;

11. zdôrazňuje skutočnosť, že online trhy, ktoré pôsobia ako dovozcovia alebo dodávatelia 
výrobkov predávaných online v dodávateľskom reťazci, spadajú pod smernicu o 
zodpovednosti za výrobky, a preto sú zodpovedné za škodu spôsobenú chybou 
výrobkov, ktoré predali, s výnimkou prípadu, keď konajú ako dodávateľ a výrobca je 
identifikovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o zodpovednosti za 
výrobky;

12. vyzýva Komisiu, aby v úzkej koordinácii s príslušnými možnými úpravami 
bezpečnostného rámca Únie zvážila, či je pojem „čas uvedenia výrobku do obehu“ 
vhodný na účely vznikajúcich digitálnych technológií, či povinnosti a zodpovednosť 
výrobcu môže presiahnuť tento pojem s prihliadnutím na to, že výrobky založené na 
umelej inteligencii sa môžu meniť alebo upravovať pod kontrolou výrobcu po ich 
uvedení na trh, čo môže spôsobiť chybu a následnú škodu;

13. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spravodlivé a efektívne rozdelenie zodpovednosti 
v reťazci obchodných transakcií, aby sa zodpovednosť pripísala najvhodnejším 
spôsobom; zdôrazňuje, že z dôvodu zložitosti, prepojenosti a nepriehľadnosti výrobkov 

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1).
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 
1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28).
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založených na umelej inteligencii a nových technológiách by mohlo byť pre 
spotrebiteľov ťažké dokázať, aká chyba vo výrobku spôsobila škodu, keďže nemožno 
predpokladať, že spotrebitelia majú všetky potrebné informácie alebo špecifické 
technické znalosti; 

14. zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby mohli spotrebitelia, ktorí utrpeli ujmu alebo 
ktorých vlastníctvo bolo poškodené, dokázať, že chyba vo výrobku spôsobila škodu, 
a to aj v prípadoch, v ktorých zohráva rolu softvér tretích strán alebo je ťažké zistiť 
príčinu chyby, napríklad keď je výrobok súčasťou komplexného a vzájomne 
prepojeného prostredia internetu vecí;

15. vyzýva Komisiu, aby zvážila zmenu pravidiel upravujúcich dôkazné bremeno v prípade 
ujmy spôsobenej novými digitálnymi technológiami v jasne vymedzených prípadoch a 
po riadnom posúdení, a to s cieľom umožniť spotrebiteľom, ktorí utrpeli ujmu alebo 
ktorých majetok bol poškodený, brániť svoje práva a zároveň predchádzať zneužívaniu 
a poskytovať podnikom právnu istotu, ako aj zabezpečiť spravodlivosť a zmierniť 
informačné asymetrie, ktoré narúšajú situáciu poškodených strán;

16. žiada Komisiu, aby posúdila možnosť zaviesť povinnosť výrobcov vznikajúcich 
digitálnych technológií vybaviť výrobky prostriedkami na zaznamenávanie informácií o 
prevádzke technológie v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami o ochrane údajov a 
pravidlami týkajúcimi sa ochrany obchodného tajomstva, pričom by sa okrem iného 
zohľadnila pravdepodobnosť, že sa naplní riziko technológie, či je takáto povinnosť 
vhodná a primeraná, a technickú realizovateľnosť a náklady na ňu; navrhuje, aby 
nedodržanie tejto povinnosti alebo odmietnutie poskytnúť príslušnému spotrebiteľovi 
primeraný prístup k týmto informáciám viedlo k vyvrátiteľnému predpokladu 
zodpovednosti výrobcu;

17. zdôrazňuje, že v existujúcom rámci zodpovednosti je potrebný prístup k umelej 
inteligencii založený na riziku, ktorý zohľadní rozličné úrovne rizika pre spotrebiteľov 
v konkrétnych odvetviach a pri konkrétnych spôsoboch využitia umelej inteligencie; 
zdôrazňuje, že takýto prístup, ktorý by mohol zahŕňať viaceré úrovne rizika, by mal byť 
založený na jasných kritériách a primeranom vymedzení vysokého rizika a mal by 
zabezpečiť právnu istotu;

18. okrem toho sa domnieva, že tí, ktorí sú zapojení do rôznych fáz vývoja, nasadzovania a 
využívania systémov založených na umelej inteligencii, by mali byť braní na 
zodpovednosť v pomere k ich zodpovednosti v rámci ich vnútorných vzťahov; 
zdôrazňuje však, že vo vzťahu k strane, ktorá utrpela ujmu alebo ktorej majetok bol 
poškodený, by sa mala zaručiť spoločná a nerozdielna zodpovednosť týchto rôznych 
subjektov; navrhuje, aby sa zlepšila vysledovateľnosť výrobkov, napríklad 
prostredníctvom využívania technológií distribuovanej databázy transakcií, ako je 
napríklad technológia blockchainu, s cieľom lepšie identifikovať subjekty zapojené do 
rôznych etáp;

19. zdôrazňuje, že vysvetliteľnosť, interpretovateľnosť a vysledovateľnosť systémov umelej 
inteligencie sú kľúčom k zabezpečeniu toho, aby mechanizmy zodpovednosti 
poskytovali primerané, účinné a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne posúdila zavedenie samostatného, ale doplnkového režimu 
objektívnej zodpovednosti za tie systémy umelej inteligencie, ktoré sa vyznačujú 
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vysokým rizikom spôsobenia ujmy alebo škody jednej alebo viacerým osobám alebo na 
ich majetku spôsobom, ktorý je náhodný a nie je ho možné vopred predvídať, 
zohľadňujúceho okrem iného jeho pravdepodobný vplyv na ochranu občanov a 
spotrebiteľov pred ujmou, schopnosť podnikov – najmä MSP – inovovať, súdržnosť 
rámca Únie pre bezpečnosť a zodpovednosť a zásady subsidiarity a proporcionality; 
domnieva sa, že tento systém by mal zabezpečiť obetiam účinnú kompenzáciu za škody 
spôsobené systémami založenými na umelej inteligencii;

21. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia, ako napríklad register prípadov 
zodpovednosti za výrobky, s cieľom zvýšiť transparentnosť a monitorovať obeh 
chybných výrobkov v Únii; je nevyhnutné zabezpečiť vysokú ochranu spotrebiteľov vo 
vzťahu k výrobkom, ktoré by bolo možné kúpiť, a vysoký stupeň informovanosti o nich.



PE650.556v02-00 42/52 RR\1215041SK.docx

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VÝBOROM POŽIADANÝM O STANOVISKO

Dátum prijatia 7.7.2020

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

39
0
5

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen 
Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey 
Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-
Courtin



RR\1215041SK.docx 43/52 PE650.556v02-00

SK

15.7.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre právne veci

s odporúčaniami pre Komisiu k režimu občianskoprávnej zodpovednosti za umelú 
inteligenciu
(2020/2014(INL))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Cláudia Monteiro de Aguiar

(Podnet – článok 47 rokovacieho poriadku)

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Rady 85/374/EHS1,

– zo zreteľom na článok 56 rokovacieho poriadku,

A. keďže umelá inteligencia a ďalšie vznikajúce digitálne technológie majú potenciál 
transformovať naše spoločnosti a hospodárstva k lepšiemu; keďže napriek tomu nie je 
možné úplne vylúčiť možnosť poškodenia, zranenia alebo straty života v dôsledku 
používania takýchto technológií;

B. keďže v rôznych odvetviach dopravy sa uplatňujú rôzne stupne automatizácie a umelej 
inteligencie; umelá inteligencia okrem toho zahŕňa využívanie mnohých druhov 
technológií, ako sú autonómne vozidlá, bezpilotné letecké systémy a inteligentné riešenia 
riadenia dopravy;

C. keďže rámec občianskoprávnej zodpovednosti v Únii dopĺňajú vnútroštátne režimy 
zodpovednosti a oba by mali odrážať zložitosť vznikajúcich technológií s cieľom zaručiť 
najvyššiu úroveň ochrany a zároveň podporiť technologické inovácie; keďže v Únii 
neexistuje harmonizovaný režim občianskoprávnej zodpovednosti za produkty umelej 
inteligencie; keďže podpora zavádzania a využívania umelej inteligencie v EÚ by mala 
byť najvyššou prioritou Únie a základným cieľom rozvoja rámca zodpovednosti za 
produkty umelej inteligencie; keďže z údajov vyplýva, že až 90 % dopravných nehôd je 

1 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky 
(Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
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aspoň sčasti zapríčinených ľudským pochybením; keďže autonómne vozidlá by mali 
podliehať etickému rámcu; keďže zavedenie takéhoto rámca môže zabrániť chybám v 
strojovom rozhodovaní a algoritmoch, je nevyhnutné, aby sa uplatňoval harmonizovaný 
režim zodpovednosti, ktorým sa zabezpečí plná náhrada všetkých škôd spôsobených 
systémami umelej inteligencie;

D. keďže právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy by mali zabezpečovať vysokú 
bezpečnosť produktov a služieb a správne riadenie systému tak ex ante, ako aj počas 
celého životného cyklu produktu a zároveň uľahčovať odškodňovanie obetí ex post; 
keďže technologický rozvoj v oblasti umelej inteligencie by mal zostať zameraný na 
človeka, pričom produkty a aplikácie využívajúce umelú inteligenciu by mali podporovať 
ľudský rozvoj a dobrú kvalitu života;

1. zdôrazňuje, že umelá inteligencia sa môže uplatniť na rôznych úrovniach vo vozidlách, v 
dopravnej infraštruktúre a medzi jednotlivými druhmi dopravy a má významný vplyv na 
stupeň nezávislosti daného systému – od plnej kontroly vodičom až po úplnú autonómiu, 
pričom s rastúcou mierou autonómie automatizovaných systémov riadenia preto 
dochádza k postupnému presunu občianskoprávnej zodpovednosti z vodiča na iné strany; 
požaduje, aby Únia jasne vymedzila všetky druhy dopravy a všetky typy infraštruktúry 
využívajúce softvér umelej inteligencie a klasifikovala zodpovedajúce riziká s cieľom 
podporiť mechanizmus zodpovednosti pri objasňovaní otázok týkajúcich sa 
zodpovednosti, aby sa tak zabezpečili čo najvyššie normy bezpečnosti a ochrany, pričom 
zdôrazňuje, že bezpečnosť má v odvetví dopravy prvoradý význam a mohla by byť 
vnímaná ako jedna strana mince, ktorej druhou stranou je zodpovednosť;

2. pripomína, že v odvetví dopravy sa technológie umelej inteligencie využívajú už celé 
desaťročia, najmä zavedením automatizácie prevádzky vlakov (ATO), a to aj v mestských 
oblastiach, kde plne automatizované prevádzky bez vodiča zvýšili dostupnosť systému, 
kapacitu siete a prevádzkovú efektívnosť;

3. zdôrazňuje, že automatizované funkcie môžu v strednodobom a dlhodobom horizonte 
priniesť významné zlepšenia v oblasti bezpečnosti, pričom môžu mať aj neplánované 
dôsledky, napríklad v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou a ochranou údajov; 
konštatuje, že hoci koexistencia rôznych úrovní automatizácie predstavuje výzvu, umelá 
inteligencia by sa mohla využívať aj na plánovanie a riadenie logistických reťazcov a na 
zvýšenie efektívnosti, odolnosti, spoľahlivosti, udržateľnosti, interoperability a 
flexibility, a poukazuje na jej obrovský potenciál pre osoby so zdravotným postihnutím a 
zníženou pohyblivosťou; zdôrazňuje potrebu zvýšenej kontroly v rámci režimu Únie v 
oblasti občianskoprávnej zodpovednosti za produkty umelej inteligencie, aby sa zaistila 
bezpečnosť osôb so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou;

4. zdôrazňuje, že je dôležité jasne vymedziť rozdelenie zodpovednosti medzi vývojárov 
softvéru, výrobcov rôznych komponentov, poskytovateľov služieb a dát, 
prevádzkovateľov a koncových používateľov, aby sa zaistila čo najvyššia bezpečnosť 
výrobkov a rešpektovanie práv spotrebiteľov; poukazuje na to, že je potrebné zabezpečiť 
primerané rozdelenie rizík vyplývajúcich z nových digitálnych interakcií medzi 
infraštruktúrou a vozidlami a uplatňovať spravodlivý režim zodpovednosti v prípade 
zlyhania operačného softvéru, zlyhania siete a rizík súvisiacich s programovacími 
riešeniami, ktoré v súčasnosti nie sú primerane pokryté; 
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5. zdôrazňuje, že v prípade aplikácií umelej inteligencie v odvetví dopravy so špecifickým 
vysoko rizikovým profilom je potrebný prístup, ktorý sa zakladá na posúdení rizika v 
závislosti od úrovne automatizácie a samoučenia systému; poukazuje na to, že v prípade 
aplikácií umelej inteligencie s vysokým rizikovým profilom je potrebné zaviesť právne 
požiadavky; konštatuje však, že tento prístup by sa nemal zakladať na tom, že sa vopred 
vymedzia konkrétne odvetvia, napr. doprava, ako odvetvia, v ktorých sa používa 
vysokoriziková umelá inteligencia, ale mal by skôr vychádzať z hodnotení vzťahujúcich 
sa na konkrétnu oblasť, ktoré sú technologicky neutrálne; zdôrazňuje, že tieto požiadavky 
treba zharmonizovať v celej Únii, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň bezpečnosti 
výrobkov a minimálna úroveň rizika pre používateľov systémov umelej inteligencie, a 
poukazuje na rozhodujúcu úlohu, ktorú pri analýze a riadení rizík zohráva zásada 
predbežnej opatrnosti zakotvená v článku 191 ZFEÚ; požaduje, aby sa prijali náležité 
opatrenia v reakcii na potrebu vhodného prístupu k ochrane údajov a riešeniu rizík 
súvisiacich s hackerstvom a počítačovou kriminalitou; 

6. poznamenáva, že podľa súčasných právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov 
zodpovedným zostáva výrobca, pokiaľ sa nepreukáže opak, pričom dôkazné bremeno 
nesú výrobcovia a/alebo vývojári; zdôrazňuje, že táto zásada by sa mala rozšíriť na 
produkty umelej inteligencie; odporúča, aby sa v prípadoch, keď sa preukáže, že výrobca 
a/alebo vývojár nenesú zodpovednosť, považoval za stranu s najlepšími predpokladmi 
riadiť riziká prevádzkovateľ, ktorý má vyššiu úroveň kontroly než vlastník alebo 
používateľ daného produktu alebo služby vybavenej umelou inteligenciou, a preto by sa 
dôkazné bremeno malo presunúť na neho; konštatuje, že príslušné povinnosti by mal vždy 
plniť subjekt, ktorý je najvhodnejší na riešenie rizika; zdôrazňuje, že súhlas spotrebiteľa 
je základnou zásadou rozvoja dopravných služieb využívajúcich umelú inteligenciu; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vytvorila prostriedky na certifikáciu takýchto služieb; 
konštatuje, že ochrana občanov a podnikov Únie využívajúcich technológie umelej 
inteligencie si vyžaduje jasné rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé zúčastnené 
strany bez ohľadu na to, či tieto strany majú sídlo v Únii alebo mimo nej (extrateritoriálny 
účinok); 

7. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť prinajmenšom rovnakú úroveň bezpečnosti výrobkov 
ako v súčasnosti, a to aj so zreteľom na cieľ Únie týkajúci sa nulovej úmrtnosti, aby sa 
obetiam nehôd uľahčilo získavanie nápravy, zabránilo sa zvyšovaniu aktuálnych 
nákladov na súdne spory a predišlo sa právnej neistote, najmä pokiaľ ide o podniky, ktoré 
uvádzajú svoje produkty na trh v Únii a na celom svete; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu zabezpečiť obetiam rýchlu náhradu škody bez ohľadu na reťazec zodpovednosti; 

8. domnieva sa, že napriek úrovni automatizácie a integrácie umelej inteligencie do 
dopravných systémov a vozidiel musí konečnú zodpovednosť vždy niesť fyzická alebo 
právnická osoba, aby sa zabezpečila právna istota a zároveň sa podporili investície a 
správne využívanie technológie;

9. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli vodiči riadne vyškolení a vždy plne poznali 
úroveň automatizácie daného vozidla a svoju úroveň zodpovednosti a aby boli 
informovaní o systémoch umelej inteligencie používaných vo vozidlách a o súvisiacich 
obmedzeniach takýchto systémov, ako je aktivácia, deaktivácia a poruchy; okrem toho 
by palubné jednotky mali vodičovi pravidelne pripomínať, že je zodpovedný za 
monitorovanie stavu vozidla, a jasne ho upozorňovať na obmedzenia systému umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že vodiči nemôžu niesť zodpovednosť, ak sa zistí, že v súlade s 
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predpismi používali plne automatizované systémy riadenia; 

10. poznamenáva, že je potrebné zaviesť technológiu zaznamenávania udalostí, ktorá by sa v 
plnom súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov a súkromia používala v 
prípade ťažkých nehôd a umožnila by nájsť zodpovednú fyzickú alebo právnickú osobu; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú bude zohrávať ukladanie, spoločné využívanie a 
riadenie dát pri zavádzaní umelej inteligencie v oblasti mobility, a zdôrazňuje, že 
zariadenia na záznam udalostí by sa v žiadnom prípade nemali používať ako systémy 
nepretržitého sledovania; požaduje, aby sa z verejných aj súkromných prostriedkov 
financovalo viac výskumu a vývoja a aby sa uskutočňovalo viac testov s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť výrobkov a následne aj bezpečnosť premávky, prinajmenšom by sa však mali 
poskytovať konkrétne údaje, ktoré prispejú k ďalšiemu vývoju; konštatuje, že v záujme 
obmedzenia incidentov na minimum je potrebná moderná základná infraštruktúra, 
inteligentný dopravný systém, ktorý funguje na základe aktuálnych, jasných a 
interpretovateľných údajov; 

11. požaduje, aby sa ďalej preskúmala potreba prispôsobiť smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/126/ES2 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES3 s 
ohľadom na automatizované funkcie vozidiel; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vykonávala pravidelné hodnotenie európskeho regulačného rámca v oblasti dopravy s 
cieľom zabezpečiť, aby reagoval na výzvy v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti 
súvisiace s integráciou technológií umelej inteligencie; okrem toho Komisiu vyzýva, aby 
preskúmala možnosť zahrnúť do právnych predpisov Únie týkajúcich sa bezpečnosti 
výrobkov požiadavky zamerané na riešenia ohrozenia bezpečnosti v dôsledku chybných 
údajov; 

12. zdôrazňuje, že režimy zodpovednosti v prípade nehody alebo porušenia dopravných 
predpisov musia byť starostlivo navrhnuté pre každú úroveň automatizácie a integrácie 
umelej inteligencie a musia byť jasným spôsobom oznámené používateľom, aby sa 
zabezpečil hladký prechod z plnej zodpovednosti vodiča na plnú zodpovednosť výrobcu 
a prevádzkovateľa;

13. konštatuje, že miera, do akej možno systémy bez ľudského riadenia v dopravnej sieti, ako 
sú automatizované vozidlá a bezpilotné letecké systémy, začleniť do pozemnej 
infraštruktúry a vzdušného priestoru, závisí od mnohých meniacich sa signálov a 
podmienok a od nebezpečenstiev alebo prekážok, ktoré by sa mohli objaviť; konštatuje, 
že takýto nárast vo využívaní, najmä v mestských oblastiach, bude nepretržitou skúškou 
existujúceho režimu občianskoprávnej zodpovednosti, a preto požaduje pravidelnú 
aktualizáciu digitálnych máp, systémov riadenia dopravy a pravidiel spoločného 
využívania údajov, ktoré poskytujú povinný minimálny a primeraný súbor informácií a 
pokynov na používanie produktov vybavených umelou inteligenciou a informácií o 
cestnej sieti, a žiada náležitý vývoj a zavedenie systému U-space; domnieva sa, že prístup 
sústredený na človeka by mal byť základom každej aktualizácie a rozvoja regulačného 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o 
vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o 
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o 
kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, 
s.11).
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rámca týkajúceho sa automatizácie a integrácie umelej inteligencie do odvetvia dopravy;

14. žiada Komisiu, aby predložila usmernenia s cieľom zabrániť fragmentovaným 
regulačným prístupom na vnútroštátnej úrovni, pričom treba zohľadniť smernicu 
85/374/EHS a existujúce vnútroštátne režimy zodpovednosti; zdôrazňuje potrebu rámca 
Únie v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti a poukazuje na to, že fragmentácia by 
výrazne narušila vývoj takýchto technológií a konkurencieschopnosť podnikov Únie, 
najmä MSP, nepriaznivo by ovplyvnila právnu istotu a bezpečnosť a bránila by 
rýchlemu odškodneniu obetí; konštatuje, že na základe náležitého a spravodlivého 
konania by mala zodpovednosť spočívať na subjekte, ktorý má najlepšie predpoklady na 
riešenie rizika. 
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