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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi 
v trestných veciach
(2020/2016(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej články 2 a 6, a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 16,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä jej 
články 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 a 47,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom 
spracovaní osobných údajov (ETS 108) a na jeho pozmeňujúci protokol (tzv. dohovor č. 
108+),

– so zreteľom na Európsku etickú chartu o používaní umelej inteligencie v justičných 
systémoch a ich prostredí, ktorú prijala Komisia Rady Európy pre hodnotenie 
efektívnosti justície (CEPEJ);

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

– so zreteľom na etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktoré 8. apríla 
2019 uverejnila expertná skupina Komisie na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 19. februára 2020 o umelej inteligencii –
 európsky prístup k excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Európska dátová 
stratégia (COM(2020)0066),

– so zreteľom na 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)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými 
orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania 
alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto 

1 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
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údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. 
októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 
z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania 
práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2020 o protirasistických demonštráciách 
po smrti Georgea Floyda6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2017 o vplyve veľkých dát na základné 
práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva7,

– so zreteľom na vypočutie vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (LIBE) 20. februára 2020 o umelej inteligencii v trestnom práve a o jej využívaní 
policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach;

– so zreteľom na správu výboru LIBE zo služobnej cesty do Spojených štátov vo februári 
2020;

– zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0232/2021),

A. keďže digitálne technológie vo všeobecnosti a najmä šírenie spracovania údajov 
a analytiky umožňované umelou inteligenciou sú mimoriadne sľubné a prinášajú aj 
mimoriadne riziká; keďže umelá inteligencia zaznamenala v posledných rokoch 
výrazný pokrok, čím sa stala jednou zo strategických technológií 21. storočia, ktorá má 
potenciál priniesť významné výhody z hľadiska efektívnosti, presnosti a jednoduchosti 
využívania, čo pre európsku ekonomiku a spoločnosť znamená pozitívnu zmenu, ale aj 
obrovské riziká z hľadiska základných práv a ohrozenia demokracií založených na 

2 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
3 Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.
4 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
5 Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.
6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0173.
7 Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 82.
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právnom štáte; keďže umelá inteligencia by sa nemala vnímať ako cieľ sám osebe, ale 
ako nástroj, ktorý slúži ľuďom a ktorého konečným cieľom je zvyšovať ľudský 
blahobyt, rozvíjať ľudské možnosti a zvyšovať bezpečnosť;

B. keďže napriek pokračujúcemu pokroku v rýchlosti počítačového spracovania 
a v kapacite pamäte ešte neexistujú žiadne programy, ktoré by zodpovedali ľudskej 
flexibilite v širších oblastiach alebo pri úlohách, ktoré si vyžadujú pochopenie kontextu 
alebo kritickú analýzu; keďže niektoré aplikácie umelej inteligencie dosiahli pri 
vykonávaní určitých špecifických úloh (napr. tzv. legal tech, právne poradenstvo 
založené na technológiách) úroveň výkonnosti ľudských expertov a odborníkov a môžu 
poskytovať výsledky výrazne rýchlejšie a v širšom rozsahu;

C. keďže niektoré krajiny, medzi nimi viaceré členské štáty, využívajú aplikácie umelej 
inteligencie alebo zabudované systémy umelej inteligencie pri presadzovaní práva 
a v súdnictve vo väčšej miere ako iné, čiastočne v dôsledku nedostatočnej regulácie 
a rozdielov v regulácii, ktorá umožňuje alebo zakazuje používanie umelej inteligencie 
na určité účely; keďže čoraz väčšie využívanie umelej inteligencie v oblasti trestného 
práva je založené na prísľuboch, že zníži určité typy trestných činov a povedie 
k objektívnejším rozhodnutiam; keďže tieto prísľuby sa však vždy neplnia;

D. keďže základné práva a slobody zakotvené v charte by mali byť zaručené počas celého 
životného cyklu umelej inteligencie a súvisiacich technológií, najmä počas ich 
navrhovania, vývoja, zavádzania a používania, a mali by sa za každých okolností 
uplatňovať na presadzovanie práva;

E. keďže technológia umelej inteligencie by sa mala vyvíjať tak, aby jej stredobodom boli 
ľudia, zaslúžili si dôveru verejnosti a vždy slúžili ľuďom; keďže systémy umelej 
inteligencie by mali poskytovať definitívnu záruku, že sú navrhnuté tak, aby ich ľudská 
obsluha mohla kedykoľvek vypnúť;

F. keďže systémy umelej inteligencie musia byť navrhnuté tak, aby slúžili na ochranu a 
prinášali prospech všetkým členom spoločnosti (a aby sa pri ich navrhovaní brali do 
úvahy zraniteľné, marginalizované skupiny obyvateľstva), boli nediskriminačné, 
bezpečné, aby sa ich rozhodnutia dali vysvetliť a boli transparentné, a aby rešpektovali 
ľudskú autonómiu a základné práva, a to v záujme ich dôveryhodnosti, ako sa uvádza 
v etických usmerneniach expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu;

G. keďže Únia nesie spolu s členskými štátmi hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, 
aby sa rozhodnutia týkajúce sa životného cyklu aplikácií umelej inteligencie v oblasti 
súdnictva a presadzovania práva prijímali transparentným spôsobom, plne zaručovali 
základné práva, a najmä neupevňovali diskrimináciu, predpojatosť a predsudky v 
prípadoch, kde už existujú; keďže pri príslušných politických rozhodnutiach by sa mali 
dodržiavať zásady nevyhnutnosti a proporcionality, aby sa zaručila ústavnosť a 
spravodlivý a humánny justičný systém;

H. keďže aplikácie umelej inteligencie môžu v oblasti presadzovania práva ponúkať veľké 
možnosti, najmä pokiaľ ide o zlepšenie pracovných metód orgánov presadzovania práva 
a justičných orgánov a o účinnejší boj proti určitým druhom trestnej činnosti, 
predovšetkým finančnej trestnej činnosti, legalizácii príjmov z trestnej činnosti 
a financovaniu terorizmu, online sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí, ako aj 
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určitým druhom počítačovej kriminality, čím môžu prispieť k ochrane a bezpečnosti 
občanov EÚ, a zároveň môžu znamenať značné riziká pre základné práva ľudí; keďže 
akékoľvek plošné uplatňovanie umelej inteligencie na účely hromadného sledovania by 
bolo neprimerané;

I. keďže k rozvoju a prevádzke systémov umelej inteligencie pre policajné a justičné 
orgány prispievajú mnohí jednotlivci, organizácie, strojové komponenty, softvérové 
algoritmy a ľudskí používatelia v prostredí, ktoré je často zložité a náročné; keďže 
aplikácie umelej inteligencie v oblasti presadzovania práva a súdnictva sa nachádzajú 
v rôznych fázach vývoja od koncepcie cez tvorbu prototypov alebo vyhodnotenie až po 
používanie schválených verzií; keďže v budúcnosti sa môžu objaviť nové možnosti 
využitia technológií, pretože vďaka neustálemu vedeckému výskumu na celom svete sa 
zvyšuje stupeň ich vyspelosti;

J. keďže je nevyhnutné zaviesť jasný model určovania právnej zodpovednosti za 
potenciálne škodlivé účinky systémov umelej inteligencie v oblasti trestného práva; 
keďže regulačné ustanovenia v tejto oblasti by mali vždy zachovávať ľudskú 
zodpovednosť a ich cieľom musí byť v prvom rade predchádzanie vzniku škodlivých 
účinkov;

K. keďže zodpovednosť za to, aby bolo zaručené úplné dodržiavanie základných práv pri 
používaní systémov umelej inteligencie v oblasti presadzovania práva a súdnictva, nesú 
v konečnom dôsledku členské štáty;

L. keďže v diskusiách o tom, či a ako by sa mala umelá inteligencia využívať v sektore 
presadzovania práva, kde rozhodnutia môžu mať dlhodobý vplyv na život a slobodu 
jednotlivcov, musí byť vždy základným prvkom vzťah medzi ochranou základných práv 
a účinnou policajnou prácou; keďže toto je obzvlášť dôležité, pretože umelá inteligencia 
má potenciál stať sa trvalou súčasťou nášho ekosystému trestnej justície tým, že 
zabezpečuje analýzy a asistenciu pri vyšetrovaní;

M. keďže umelá inteligencia, ktorá sa používa pri presadzovaní práva v aplikáciách, ako sú 
technológie rozpoznávania tváre, napr. na prehľadávanie databáz podozrivých 
a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi alebo sexuálneho vykorisťovania 
a zneužívania detí, automatizované rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel, 
identifikáciu hovoriaceho, identifikáciu reči, technológie čítania z pier, zvukové 
sledovanie (t. j. algoritmy detekcie výstrelu), autonómny výskum a analýzu 
identifikovaných databáz, prognózy (prediktívne vykonávanie policajných funkcií 
a analýza rizikovej oblasti zločinov), nástroje detekcie správania, pokročilé nástroje 
virtuálnej pitvy na pomoc pri určovaní príčiny smrti, autonómne nástroje na 
identifikáciu finančných podvodov a financovania terorizmu, monitorovanie sociálnych 
médií (extrakcia a zber dát na hĺbkovú analýzu súvisiacich dát), a automatizované 
monitorovacie systémy s rôznymi schopnosťami detekcie (napr. detekcia úderov srdca 
a termografické kamery); keďže miera spoľahlivosti a presnosti uvedených aplikácií 
a iných potenciálnych alebo budúcich aplikácií technológie umelej inteligencie pri 
presadzovaní práva sa môže značne líšiť a mať dosah na ochranu základných práv a 
dynamiku systémov trestného súdnictva; keďže mnohé z týchto nástrojov sa používajú 
v tretích krajinách, ale podľa legislatívneho rámca a judikatúry Únie v oblasti ochrany 
údajov by boli nezákonné; keďže bežné zavádzanie algoritmov, a to aj s nízkou mierou 
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falošnej pozitivity, môže viesť k falošným poplachom, ktorých počet výrazne prevýši 
skutočné výstrahy;

N. keďže nástroje a aplikácie umelej inteligencie využívajú aj súdne orgány vo viacerých 
krajinách na svete, a to aj na podporu rozhodnutí o vyšetrovacej väzbe, pri ukladaní 
trestov, výpočte pravdepodobnosti recidívy a určovaní podmienečného trestu, riešení 
sporov online, správe judikatúry a uľahčovaní prístupu k právu; keďže to viedlo 
k narušeniu a oslabeniu šancí osôb tmavej pleti a iných menšín; keďže v súčasnosti sa 
ich používanie v EÚ s výnimkou niektorých členských štátov obmedzuje najmä na 
občianske veci;

O. keďže s využívaním umelej inteligencie v oblasti presadzovania práva je spojené 
množstvo potenciálne vysokých a v niektorých prípadoch neprijateľných rizík, pokiaľ 
ide o ochranu základných práv jednotlivcov, ako je napr. neprehľadné 
rozhodovanie, rôzne druhy diskriminácie a inherentné chyby východiskového 
algoritmu, ktorých vplyv môžu prehĺbiť mechanizmy spätnej väzby, ako aj rizík 
v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov, ochrany slobody prejavu a práva na 
informácie, prezumpcie neviny, práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivé 
súdne konanie, a tiež rizík v oblasti slobody a bezpečnosti jednotlivcov;

P. keďže systémy umelej inteligencie využívané pri presadzovaní práva a v súdnictve sú 
tiež napadnuteľné útokmi na informačné systémy, pri ktorých sa uplatňuje umelá 
inteligencia, alebo tzv. otravou údajov (data poisoning), keď sa vloží súbor nesprávnych 
údajov s cieľom dosiahnuť skreslené výsledky; keďže v týchto situáciách môže byť 
výsledná škoda ešte väčšia a môže viesť k exponenciálne vyššej miere ujmy tak pre 
jednotlivcov, ako aj pre skupiny;

Q. keďže zavádzanie umelej inteligencie v oblasti presadzovania práva a v súdnictve by sa 
nemalo obmedziť len na otázku technickej uskutočniteľnosti, ale malo by sa skôr 
považovať za politické rozhodnutie týkajúce sa koncepcie a cieľov presadzovania práva 
a systémov trestného súdnictva; keďže moderné trestné právo je založené na myšlienke, 
že orgány reagujú na trestný čin až po jeho spáchaní a nevychádzajú a priori z toho, že 
ľudia sú nebezpeční a treba ich neustále sledovať, aby sa zabránilo prípadnému 
protiprávnemu konaniu; keďže techniky sledovania založené na umelej inteligencii 
výrazne spochybňujú tento prístup a vedú k tomu, že je naliehavo potrebné, aby 
zákonodarcovia na celom svete dôkladne posúdili dôsledky povolenia zavádzania 
technológií, ktoré znižujú úlohu ľudí pri presadzovaní práva a rozhodovaní;

1. opätovne zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že spracúvanie veľkého množstva osobných 
údajov je jadrom umelej inteligencie, právo na ochranu súkromného života a právo na 
ochranu osobných údajov sa vzťahuje na všetky oblasti umelej inteligencie a právny 
rámec Únie na ochranu údajov a súkromia sa musí v plnej miere dodržiavať; pripomína 
preto, že EÚ už má stanovené normy ochrany údajov v oblasti presadzovania práva, 
ktoré tvoria základ akejkoľvek budúcej regulácie použitia umelej inteligencie pri 
presadzovaní práva a v súdnictve; pripomína, že spracovanie osobných údajov by malo 
byť zákonné a spravodlivé, účely spracovania by mali byť presne určené, explicitné a 
legitímne, spracovanie by malo byť primerané, relevantné a nemalo by byť neprimerané 
vo vzťahu k účelu, na ktorý sa údaje spracovávajú, malo by byť presné, aktualizované a 
nepresné údaje, pokiaľ neplatia obmedzenia, by sa mali opraviť alebo vymazať, údaje 
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by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je nutné, mali by sa stanoviť jednoznačné a 
primerané lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie potreby uchovávania 
takýchto údajov a údaje by sa mali spracovávať bezpečným spôsobom; zdôrazňuje tiež, 
že by sa malo zabrániť možnosti identifikovať jednotlivcov prostredníctvom aplikácie 
umelej inteligencie s použitím údajov, ktoré boli predtým anonymizované;

2. opätovne potvrdzuje, že všetky riešenia umelej inteligencie na účely presadzovania 
práva a súdnictva musia v plnej miere rešpektovať aj zásady ľudskej dôstojnosti, 
nediskriminácie, slobody pohybu, prezumpcie neviny a práva na obhajobu vrátane 
práva odoprieť výpoveď, slobody prejavu a práva na informácie, slobody 
zhromažďovania a združovania, rovnosti pred zákonom, zásady rovnosti zbraní a práva 
na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivé súdne konanie v súlade s chartou a 
Európskym dohovorom o ľudských právach; zdôrazňuje, že akékoľvek využívanie 
aplikácií umelej inteligencie, ktoré je nezlučiteľné so základnými právami, musí byť 
zakázané;

3. uznáva, že rýchlosť, akou sa na celom svete vyvíjajú aplikácie umelej inteligencie, 
neumožňuje zostaviť úplný zoznam aplikácií, a preto je vzhľadom na neustály vývoj 
technológií potrebný jasný a súdržný model riadenia, ktorý zaručí základné práva 
jednotlivcov aj právnu jasnosť pre vývojárov; domnieva sa však, že vzhľadom na úlohu 
a zodpovednosť policajných a justičných orgánov a vplyv rozhodnutí, ktoré prijímajú na 
účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo výkonu trestných sankcií, sa používanie aplikácií umelej inteligencie musí 
považovať za vysoko rizikové v prípadoch, keď je možné, že by významne ovplyvnilo 
životy jednotlivcov;

4. v tejto súvislosti sa domnieva, že akékoľvek nástroje umelej inteligencie, ktoré buď 
vyvinuli, alebo využívajú orgány presadzovania práva alebo justičné orgány, by mali 
byť prinajmenšom bezpečné, spoľahlivé, zabezpečené a prispôsobené svojmu účelu, 
mali by rešpektovať zásady spravodlivosti, minimalizácie údajov, zodpovednosti, 
transparentnosti, nediskriminácie a vysvetliteľnosti a že ich vývoj, zavedenie 
a používanie musí byť predmetom posúdenia rizík a prísnych testov nevyhnutnosti 
a primeranosti, pričom záruky musia byť primerané zistením rizikám; zdôrazňuje, že 
dôvera občanov v používanie umelej inteligencie, ktorá sa vyvíja a používa v EÚ, závisí 
od úplného dodržiavania týchto kritérií;

5. uznáva pozitívny prínos určitých typov aplikácií umelej inteligencie k práci orgánov 
presadzovania práva a justičných orgánov v celej Únii; zdôrazňuje napríklad zlepšenie 
správy judikatúry pomocou nástrojov umožňujúcich širšie možnosti vyhľadávania; 
domnieva sa, že existuje celý rad ďalších možností využitia umelej inteligencie na 
presadzovanie práva a v súdnictve, ktoré by sa mohli preskúmať so zreteľom na päť 
zásad etickej charty o používaní umelej inteligencie v justičných systémoch a ich 
prostredí, ktorú prijala Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície 
(CEPEJ), a s osobitným dôrazom na „prípady použitia, ktoré treba posudzovať s čo 
najväčšími výhradami“ a ktoré identifikovala CEPEJ;

6. zdôrazňuje, že účel akejkoľvek technológie možno zmeniť, a žiada preto prísnu 
demokratickú kontrolu a nezávislý dohľad nad akoukoľvek technológiou založenou na 
umelej inteligencii, ktorú používajú orgány presadzovania práva a justičné orgány, 
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najmä v prípade technológií, ktorých účel možno zmeniť na hromadné sledovanie alebo 
hromadné profilovanie; s veľkým znepokojením preto berie na vedomie potenciál 
niektorých technológií umelej inteligencie, ktoré sa používajú v sektore presadzovania 
práva na účely hromadného sledovania; zdôrazňuje právnu požiadavku predchádzať 
hromadnému sledovaniu prostredníctvom technológií umelej inteligencie, ktoré vo 
svojej podstate nezodpovedá zásade nevyhnutnosti a proporcionality, a zakázať 
používanie aplikácií, ktoré by mohli k nemu viesť;

7. zdôrazňuje, že prístup uplatňovaný v niektorých krajinách mimo EÚ v súvislosti s 
vývojom, zavádzaním a používaním technológií hromadného sledovania neprimerane 
zasahuje do základných práv, a preto by sa ním EÚ nemala riadiť; zdôrazňuje preto, že 
aj záruky proti zneužívaniu technológií umelej inteligencie orgánmi presadzovania 
práva a súdnymi orgánmi musia byť jednotne regulované v celej Únii;

8. zdôrazňuje riziko predpojatosti a diskriminácie vyplývajúce z používania aplikácií 
umelej inteligencie, ako je strojové učenie, vrátane algoritmov, na ktorých sú takéto 
aplikácie založené; konštatuje, že určitá predpojatosť môže byť neoddeliteľnou 
súčasťou základných súborov údajov, najmä ak sa používajú historické údaje, ktoré 
zadali vývojári algoritmov alebo boli vygenerované pri používaní systémov v reálnych 
podmienkach; poukazuje na to, že výsledky, ktoré poskytujú aplikácie umelej 
inteligencie, sú nevyhnutne ovplyvnené kvalitou použitých údajov a že takéto 
prirodzené predsudky majú tendenciu postupne rásť, a tým aj upevňovať a prehlbovať 
existujúcu diskrimináciu, najmä v prípade osôb patriacich k určitým etnickým skupinám 
alebo komunitám, ktoré sú terčom rasizmu;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že mnohé v súčasnosti používané technológie identifikácie 
založené na algoritmoch identifikujú s neprimeranou chybovosťou a nesprávne 
klasifikujú, a preto spôsobujú ujmu ľuďom, ktorí sú terčom rasizmu, jednotlivcom 
patriacim k určitým etnickým komunitám, LGBTI osobám, deťom a starším osobám, 
ako aj ženám; pripomína, že jednotlivci majú nielen právo na správnu identifikáciu, ale 
aj na to, aby neboli identifikované vôbec, pokiaľ to zákon nevyžaduje v závažnom 
a legitímnom verejnom záujme; zdôrazňuje, že predikcie umelej inteligencie založené 
na charakteristikách určitej skupiny osôb v konečnom dôsledku upevňujú a opakujú 
existujúce formy diskriminácie; domnieva sa, že by sa malo vyvinúť veľké úsilie, aby sa 
zabránilo automatizovanej diskriminácii a predpojatosti; požaduje ďalšie spoľahlivé 
záruky v prípadoch, keď sa systémy umelej inteligencie používajú pri presadzovaní 
práva alebo v súdnictve v prípade maloletých alebo v súvislosti s nimi;

10. zdôrazňuje mocenskú asymetriu medzi tými, ktorí využívajú technológie umelej 
inteligencie, a tými, ktorých sa týka ich použitie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa 
používanie umelej inteligencie orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi 
nestalo faktorom nerovnosti, sociálnych rozdielov alebo vylúčenia; zdôrazňuje vplyv 
používania nástrojov umelej inteligencie na práva podozrivých osôb na obhajobu, 
ťažkosti pri získavaní zmysluplných informácií o ich fungovaní a následné ťažkosti pri 
napadnutí ich výsledkov na súde, najmä zo strany vyšetrovaných osôb;

11. berie na vedomie riziká týkajúce sa najmä úniku údajov, narušenia bezpečnosti údajov 
a neoprávneného prístupu k osobným údajom a iným informáciám súvisiacim napríklad 
s vyšetrovaním trestných činov alebo súdnymi vecami, ktoré sa spracúvajú pomocou 
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systémov umelej inteligencie; zdôrazňuje, že aspekty týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
systémov umelej inteligencie, ktoré sa používajú pri presadzovaní práva a v súdnictve, 
treba starostlivo preskúmať a že musia byť dostatočne spoľahlivé a odolné, aby sa 
predišlo prípadným katastrofálnym následkom úmyselných útokov na systémy umelej 
inteligencie; zdôrazňuje význam bezpečnosti už v štádiu návrhu, ako aj osobitného 
ľudského dohľadu pred prevádzkovaním určitých kritických aplikácií, a preto vyzýva 
orgány presadzovania práva a justičné orgány, aby používali len také aplikácie umelej 
inteligencie, ktoré dodržiavajú zásadu ochrany súkromia a údajov už v štádiu návrhu, 
aby sa zabránilo využívaniu na neplánované účely;

12. zdôrazňuje, že pri žiadnom systéme umelej inteligencie by nemalo byť možné, aby 
poškodzoval fyzickú integritu ľudí, udeľoval práva jednotlivcom alebo im ukladal 
právne povinnosti;

13. uznáva, že správne určenie právnej zodpovednosti a zodpovednosti za potenciálne 
škody je problematické vzhľadom na zložitosť vývoja a prevádzky systémov umelej 
inteligencie; domnieva sa, že je potrebné vytvoriť jasný a spravodlivý režim 
určovania právnej zodpovednosti a zodpovednosti za prípadné negatívne dôsledky 
týchto vyspelých digitálnych technológií; zdôrazňuje však, že prvoradým cieľom musí 
byť zabrániť tomu, aby sa takéto dôsledky vôbec prejavili; vyzýva preto na 
uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti na všetky aplikácie umelej inteligencie 
v kontexte presadzovania práva; zdôrazňuje, že právnu zodpovednosť a zodpovednosť 
musí vždy niesť fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí byť vždy identifikovaná v 
prípade rozhodnutí prijímaných s podporou umelej inteligencie; zdôrazňuje preto 
potrebu zabezpečiť transparentnosť podnikových štruktúr, ktoré vytvárajú a riadia 
systémy umelej inteligencie;

14. domnieva sa, že v záujme účinnosti uplatňovania práva na obhajobu, ako aj 
transparentnosti vnútroštátnych systémov trestného súdnictva je nevyhnutné, aby 
podmienky, spôsoby a dôsledky používania nástrojov umelej inteligencie v oblasti 
presadzovania práva a v súdnictve, ako aj práva dotknutých osôb a účinné a ľahko 
dostupné postupy sťažností a nápravy vrátane súdnych prostriedkov nápravy reguloval 
konkrétny, jasný a presný právny rámec; zdôrazňuje právo strán trestného konania na 
prístup k procesu zhromažďovania údajov a súvisiacim posúdeniam vykonaným alebo 
získaným pomocou aplikácií umelej inteligencie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
vykonávajúce orgány zapojené do justičnej spolupráce pri rozhodovaní o žiadostiach 
o vydanie (alebo odovzdanie) inému členskému štátu alebo tretej krajine posúdili, či by 
použitie nástrojov umelej inteligencie v žiadajúcej krajine mohlo zjavne ohroziť 
základné právo na spravodlivý proces; vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia, ako 
takéto posúdenie vykonať v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach; zdôrazňuje, 
že členské štáty by mali v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť, aby boli 
jednotlivci informovaní, keď sa ich týka použitie aplikácií umelej inteligencie orgánmi 
presadzovania práva alebo justičnými orgánmi;

15. poukazuje na to, že ak sa ľudia budú spoliehať na údaje, profily a odporúčania 
vytvorené strojmi, nebudú môcť vykonať nezávislé posúdenie; poukazuje na 
potenciálne závažné nepriaznivé dôsledky najmä v oblasti presadzovania práva a 
spravodlivosti, keď jednotlivci až príliš dôverujú zdanlivo objektívnej a vedeckej 
povahe nástrojov umelej inteligencie a nezohľadňujú to, že ich výsledky by mohli byť 
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nesprávne, neúplné, irelevantné alebo diskriminačné; zdôrazňuje, že by nemalo 
dochádzať k nadmernému spoliehaniu sa na výsledky, ktoré poskytujú systémy umelej 
inteligencie, a zdôrazňuje, že orgány musia budovať dôveru a znalosti, aby mohli 
spochybniť alebo zavrhnúť odporúčanie algoritmov; považuje za dôležité mať v 
súvislosti s takýmito technologickými riešeniami reálne očakávania a nesľubovať 
dokonalé riešenia v oblasti presadzovania práva a odhalenie všetkých spáchaných 
trestných činov;

16. zdôrazňuje, že v kontexte súdnictva a presadzovania práva musí každé právne 
rozhodnutie s právnymi alebo podobnými účinkami prijímať vždy človek, ktorého 
možno brať na zodpovednosť za prijaté rozhodnutia; domnieva sa, že tí, na ktorých sa 
vzťahujú systémy založené na umelej inteligencii, musia mať možnosť uplatniť 
prostriedky nápravy; pripomína, že podľa práva EÚ má osoba právo nebyť predmetom 
rozhodnutia, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju významne 
ovplyvňuje, a je založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov; ďalej 
zdôrazňuje, že automatizované prijímanie individuálnych rozhodnutí nesmie byť 
založené na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ sa neuplatňujú vhodné 
opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; 
zdôrazňuje, že v právnych predpisoch EÚ sa zakazuje profilovanie, ktoré vedie 
k diskriminácii fyzických osôb na základe osobitných kategórií osobných údajov; 
zdôrazňuje, že rozhodnutia v oblasti presadzovania práva sú takmer vždy 
rozhodnutiami, ktoré majú právny účinok na dotknutú osobu, a to z dôvodu výkonnej 
povahy orgánov presadzovania práva a ich činností; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
využívanie umelej inteligencie môže ovplyvniť ľudské rozhodnutia a mať dosah na 
všetky fázy trestného konania; zastáva preto názor, že orgány, ktoré využívajú systémy 
umelej inteligencie, musia dodržiavať mimoriadne prísne právne normy a zaručiť 
zapojenie človeka, najmä pri analýze údajov pochádzajúcich z takýchto systémov; 
požaduje preto, aby sa zachovala zvrchovaná právomoc sudcov a prijímanie 
individuálnych rozhodnutí v jednotlivých prípadoch; požaduje zákaz používania umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií pri navrhovaní súdnych rozhodnutí;

17. žiada, aby boli algoritmy vysvetliteľné, transparentné, vysledovateľné a overované ako 
nevyhnutná súčasť dohľadu s cieľom zabezpečiť, aby vývoj, zavádzanie a využívanie 
systémov umelej inteligencie v súdnictve a pri presadzovania práva boli v súlade so 
základnými právami a občania im dôverovali, ako aj s cieľom zaručiť, aby výsledky 
vygenerované algoritmami umelej inteligencie mohli byť zrozumiteľné pre 
používateľov a osoby, na ktoré sa tieto systémy vzťahujú, a aby sa zabezpečila 
transparentnosť zdrojových údajov a spôsobu, akým systém dospel k danému záveru; 
poukazuje na to, že na zabezpečenie technickej transparentnosti, spoľahlivosti a 
presnosti by orgány presadzovania práva alebo justičné orgány v Únii mali povoliť kúpu 
len takých nástrojov a systémov, ktorých algoritmy a logika sú kontrolovateľné a 
prístupné aspoň polícii a justícii, ako aj nezávislým audítorom, aby sa umožnilo ich 
hodnotenie, audit a preverovanie, a na to, že ich predajcovia nesmú uzavrieť alebo 
označiť za chránené; poukazuje ďalej na to, že by sa k nim mala poskytovať jasná a 
zrozumiteľná dokumentácia o povahe služby, vyvinutých nástrojoch, výkonnosti 
a podmienkach, za ktorých možno očakávať ich správne fungovanie, ako aj o rizikách, 
ktoré môžu spôsobiť; vyzýva preto súdne orgány a orgány presadzovania práva, aby 
zabezpečili proaktívnu a úplnú transparentnosť vo vzťahu k súkromným spoločnostiam, 
ktoré im poskytujú systémy umelej inteligencie na účely presadzovania práva a 
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súdnictva; odporúča preto, aby sa v rámci možnosti používal softvér s otvoreným 
zdrojovým kódom;

18. nabáda orgány presadzovania práva a justičné orgány, aby identifikovali a posúdili 
oblasti, v ktorých by niektoré prispôsobené riešenia umelej inteligencie mohli byť 
prospešné, a aby si vymieňali najlepšie postupy v oblasti zavádzania umelej 
inteligencie; žiada, aby členské štáty a agentúry EÚ prijali vhodné postupy verejného 
obstarávania systémov umelej inteligencie, ak sa používajú v kontexte presadzovania 
práva alebo súdnictva, aby sa zabezpečil ich súlad so základnými právami a s 
uplatniteľnými právnymi predpismi vrátane zabezpečenia toho, aby softvérová 
dokumentácia a algoritmy boli k dispozícii a prístupné príslušným orgánom a orgánom 
dohľadu na účel preskúmania; požaduje najmä záväzné pravidlá, ktoré by vyžadovali 
zverejňovanie informácií o verejno-súkromných partnerstvách, zmluvách a nadobúdaní, 
ako aj o účeloch, na ktoré sa obstarávajú; zdôrazňuje, že orgánom sa musia poskytnúť 
potrebné finančné prostriedky, ako aj potrebné odborné znalosti, aby sa zaručilo úplné 
dodržiavanie etických, právnych a technických požiadaviek spojených so zavádzaním 
umelej inteligencie;

19. požaduje vysledovateľnosť systémov umelej inteligencie a rozhodovacieho procesu, v 
rámci ktorej sa určia schopnosti a obmedzenia systémov a ktorá umožní sledovať 
prostredníctvom povinnej dokumentácie rozhodujúce atribúty, na ktorých sa 
rozhodnutie zakladá; zdôrazňuje, že je dôležité uchovávať úplnú dokumentáciu 
trénovacích údajov, ich kontextu, účelu, presnosti a vedľajších účinkov, ako aj ich 
spracovania tvorcami a vývojármi algoritmov a ich súladu so základnými právami; 
zdôrazňuje, že za každých okolností musí byť možné zjednodušiť výpočty systému 
umelej inteligencie tak, aby im ľudia rozumeli;

20. žiada, aby sa pred implementáciou alebo zavedením systémov umelej inteligencie na 
účely presadzovania práva alebo súdnictva vykonalo povinné posúdenie vplyvu na 
základné práva s cieľom posúdiť potenciálne riziká ohrozenia základných práv; 
pripomína, že predchádzajúce posúdenie vplyvu na ochranu údajov je povinné pri 
akomkoľvek druhu spracovania, najmä pri využití nových technológií, ktoré 
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, 
a zastáva názor, že sa to týka všetkých technológií umelej inteligencie v oblasti 
presadzovania práva a súdnictva; poukazuje na odborné znalosti orgánov na ochranu 
údajov a agentúr pre základné práva pri posudzovaní týchto systémov; zdôrazňuje, že 
tieto posúdenia vplyvu na základné práva by sa mali vykonávať čo najotvorenejšie a že 
by do nich mala byť aktívne zapojená občianska spoločnosť; žiada, aby sa v 
posúdeniach vplyvu jasne vymedzili aj záruky potrebné na riešenie identifikovaných 
rizík a aby boli pred zavedením akéhokoľvek systému umelej inteligencie v čo 
najväčšej miere verejne dostupné;

21. zdôrazňuje, že len silná európska správa v oblasti umelej inteligencie s nezávislým 
hodnotením umožní potrebné uplatňovanie zásad základných práv; žiada, aby nezávislý 
orgán uskutočňoval pravidelný povinný audit všetkých systémov umelej inteligencie 
používaných pri presadzovaní práva a v súdnictve, ak by mohli významne ovplyvniť 
život jednotlivcov, s cieľom otestovať a vyhodnotiť algoritmické systémy, ich kontext, 
účel, presnosť, výkonnosť a rozsah a hneď po začatí ich funkčnosti odhaliť, vyšetriť, 
diagnostikovať a napraviť nežiaduce a nepriaznivé účinky a zabezpečiť fungovanie 
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systémov umelej inteligencie podľa plánu; požaduje preto na tento účel jasný 
inštitucionálny rámec vrátane riadneho regulačného a kontrolného dohľadu s cieľom 
zabezpečiť úplné vykonávanie a zaručiť demokratickú diskusiu založenú na úplnej 
informovanosti o nevyhnutnosti a proporcionalite umelej inteligencie v oblasti trestného 
súdnictva; zdôrazňuje, že výsledky týchto auditov by sa mali sprístupniť vo verejných 
registroch, aby občania vedeli, že systémy umelej inteligencie sa zavádzajú a aké 
opatrenia sa prijímajú na nápravu porušovania základných práv;

22. zdôrazňuje, že súbory údajov a algoritmické systémy používané pri klasifikácii, 
posudzovaní a predpovediach v rôznych fázach spracovania údajov pri vývoji umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií môžu viesť aj k rozdielnemu zaobchádzaniu so 
skupinami osôb a ich priamej aj nepriamej diskriminácii, najmä preto, že údaje 
používané na nastavenie algoritmov na prediktívne vykonávanie policajných funkcií 
odrážajú aktuálne priority sledovania a v dôsledku toho môžu v konečnom dôsledku 
opakovať a upevňovať existujúce predsudky; zdôrazňuje preto, že technológie umelej 
inteligencie, najmä ak sa zavádzajú na použitie pri presadzovaní práva a v súdnictve, si 
vyžadujú interdisciplinárny výskum a vstupy, a to aj v oblasti vedeckých a technických 
štúdií, kritických rasových štúdií, štúdií o zdravotnom postihnutí a v iných odboroch 
zohľadňujúcich sociálne podmienky, a to aj pokiaľ ide o to, ako sa tvoria rozdiely a 
prebieha klasifikácia, a ich dôsledky; zdôrazňuje preto potrebu systematicky investovať 
do začleňovania týchto disciplín do štúdia a výskumu umelej inteligencie na všetkých 
úrovniach; zdôrazňuje, že je potrebné, aby tímy, ktoré navrhujú, vyvíjajú, testujú, 
udržiavajú, zavádzajú a obstarávajú tieto systémy umelej inteligencie na účely 
presadzovania práva a súdnictva, odrážali v rámci možnosti rôznorodosť spoločnosti vo 
všeobecnosti ako netechnický spôsob obmedzenia rizika zvýšenej diskriminácie;

23. zdôrazňuje ďalej, že primeraná zodpovednosť aj ručenie si vyžaduje dôkladnú 
špecializovanú odbornú prípravu, pokiaľ ide o etické ustanovenia, potenciálne 
nebezpečenstvá, obmedzenia a riadne používanie technológie umelej inteligencie, najmä 
príslušníkov polície a sudcov; zdôrazňuje, že vhodnou odbornou prípravou 
a kvalifikáciou by sa malo zabezpečiť, aby boli osoby s rozhodovacou právomocou 
vyškolené o potenciálnej predpojatosti, keďže súbory údajov môžu vychádzať 
z diskriminačných a skreslených údajov; podporuje vytváranie iniciatív na zvyšovanie 
informovanosti a rozšírenie vzdelania s cieľom zabezpečiť, aby osoby pracujúce 
v oblasti presadzovania práva alebo v súdnictve poznali a chápali obmedzenia, možnosti 
a riziká, ktoré so sebou prináša používanie systémov umelej inteligencie, vrátane rizika 
automatizačného skreslenia; pripomína, že začlenenie prípadov rasizmu, ktorého sa 
dopúšťajú policajné jednotky pri plnení svojich povinností, do súborov trénovacích 
údajov o umelej inteligencii nevyhnutne povedie k rasistickej predpojatosti v zisteniach, 
výsledkoch a odporúčaniach generovaných umelou inteligenciou; opakuje preto svoju 
výzvu členským štátom, aby podporovali antidiskriminačné politiky a vypracovali 
národné akčné plány boja proti rasizmu v oblasti policajnej práce a súdnictva;

24. konštatuje, že prediktívne vykonávanie policajných funkcií je jedna z aplikácií umelej 
inteligencie, ktoré sa používajú v oblasti presadzovania práva, varuje však, že hoci 
dokáže analyzovať určité súbory údajov na identifikáciu vzorov a korelácií, neumožňuje 
poskytnúť odpovede na otázku príčinnej súvislosti ani vytvoriť spoľahlivé predikcie o 
správaní jednotlivca, a preto nemôže byť žiadny zásah založený len na jeho základe; 
poukazuje na to, že viaceré mestá v Spojených štátoch prestali používať po auditoch 
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systémy prediktívneho vykonávania policajných funkcií; pripomína, že počas služobnej 
cesty výboru LIBE do Spojených štátov vo februári 2020 policajné útvary mesta New 
York a Cambridge, Massachusetts, informovali poslancov, že postupne prestali 
používať svoje programy prediktívneho vykonávania policajných funkcií z dôvodu 
nedostatočnej účinnosti, diskriminačných dôsledkov a zlyhania v praxi, a namiesto toho 
prešli na spoluprácu polície s obyvateľstvom; pripomína, že v dôsledku toho klesla 
miera trestnej činnosti; nesúhlasí preto s tým, aby orgány presadzovania práva používali 
umelú inteligenciu na predikciu správania jednotlivcov alebo skupín na základe 
historických údajov a správania v minulosti, príslušenstva k určitej skupine, miesta 
alebo akýchkoľvek iných takýchto charakteristík, a tak sa pokúšali identifikovať osoby, 
ktoré by mohli spáchať trestný čin;

25. berie na vedomie rôzne spôsoby použitia rozpoznávania tváre, ako je napríklad 
overenie/autentifikácia (t. j. zhoda živej tváre s fotografiou v doklade totožnosti, napr. 
inteligentné hranice), identifikácia (t. j. zhoda fotografie so súborom fotografií) a 
odhaľovanie (t. j. odhaľovanie tvárí v reálnom čase zo zdrojov, ako je záznam CCTV, a 
ich porovnanie s databázami, napr. sledovanie v reálnom čase), pričom každý z nich má 
iný dosah na ochranu základných práv; je pevne presvedčený, že zavádzanie systémov 
rozpoznávania tváre orgánmi presadzovania práva by sa malo obmedziť na jasne 
opodstatnené účely, pri ktorých sa musia v plnej miere dodržiavať zásady 
proporcionality a nevyhnutnosti, ako aj platné právne predpisy; opätovne potvrdzuje, že 
používanie technológie na rozpoznávanie tváre musí byť aspoň v súlade s požiadavkami 
minimalizácie údajov, presnosti údajov, obmedzenia ich uchovávania, bezpečnosti 
údajov a zodpovednosti, že musí byť tiež zákonné, spravodlivé a transparentné 
a mať konkrétny, jednoznačný a legitímny účel, ktorý je jasne vymedzený v práve 
členského štátu alebo Únie; zastáva názor, že overovacie a autentifikačné systémy sa 
môžu naďalej zavádzať a úspešne používať len vtedy, ak je možné zmierniť ich 
nepriaznivé účinky a splniť uvedené kritériá;

26. okrem toho požaduje trvalý zákaz používania automatizovanej analýzy a/alebo 
rozpoznávania iných ľudských prvkov vo verejne prístupných priestoroch, ako sú 
chôdza, odtlačky prstov, DNA, hlas a iné biometrické prvky a prejavy správania;

27. požaduje však moratórium na zavedenie systémov rozpoznávania tváre s identifikačnou 
funkciou na účely presadzovania práva, pokiaľ sa nepoužívajú výlučne na účel 
identifikácie obetí trestného činu, kým nebude možné konštatovať, že technické normy 
sú v úplnom súlade so základnými právami, kým vyvodené výsledky nebudú bez 
predpojatosti a nediskriminačné, kým sa v právnom rámci nestanovia prísne záruky 
proti zneužitiu a prísna demokratická kontrola a dohľad a nebudú k dispozícii empirické 
dôkazy nevyhnutnosti a primeranosti zavádzania takýchto technológií; konštatuje, že ak 
nebudú uvedené kritériá splnené, systémy by sa nemali používať ani zavádzať;

28. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že subjekty presadzovania práva a 
spravodajské služby používajú súkromné databázy na rozpoznávanie tváre, napríklad 
databázu Clearview AI obsahujúcu viac ako tri miliardy snímok, ktoré boli nezákonne 
získané zo sociálnych sietí a iných častí internetu, a to aj od občanov EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby uložili subjektom presadzovania práva povinnosť poskytnúť 
informáciu o tom, či používajú technológiu Clearview AI alebo rovnocenné technológie 
od iných poskytovateľov; pripomína stanovisko Európskeho výboru pre ochranu 
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údajov, že využívanie služby, ako je napríklad Clearview AI, orgánmi presadzovania 
práva v Európskej únii by „pravdepodobne nebolo v súlade s režimom ochrany údajov 
EÚ“; požaduje zákaz využívať súkromné databázy na rozpoznávanie tváre pri 
presadzovaní práva;

29. berie na vedomie štúdiu uskutočniteľnosti Komisie o možných zmenách prümského 
rozhodnutia8, a to aj v súvislosti s vyobrazením tváre; berie na vedomie predchádzajúci 
výskum, že žiadne prípadné nové identifikátory, napr. rozpoznávanie dúhovky alebo 
tváre, by neboli vo forenznom kontexte rovnako spoľahlivé ako DNA alebo odtlačky 
prstov; pripomína Komisii, že každý legislatívny návrh musí byť založený na dôkazoch 
a rešpektovať zásadu proporcionality; naliehavo vyzýva Komisiu, aby po vykonaní 
úplného posúdenia vplyvu rozšírila rámec prümského rozhodnutia len v prípade, že 
existujú spoľahlivé vedecké dôkazy spoľahlivosti rozpoznávania tváre vo forenznom 
kontexte v porovnaní s DNA alebo odtlačkami prstov, a aby pritom zohľadnila 
odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a Európskeho 
výboru pre ochranu údajov (EDPB);

30. zdôrazňuje, že používanie biometrických údajov súvisí v širšom zmysle so zásadou 
práva na ľudskú dôstojnosť, ktorá tvorí základ všetkých základných práv zaručených 
chartou; domnieva sa, že používanie a zber akýchkoľvek biometrických údajov na účely 
identifikácie na diaľku, napríklad prostredníctvom rozpoznávania tváre na verejných 
miestach, ako aj pri automatizovaných systémoch hraničnej kontroly používaných na 
hraničné kontroly na letiskách, môže predstavovať osobitné riziká z hľadiska 
základných práv, ktorých dôsledky sa môžu značne líšiť v závislosti od účelu, kontextu 
a rozsahu použitia; ďalej upozorňuje na spornú vedeckú platnosť technológie 
rozpoznávania emócií, ako sú kamery rozpoznávajúce pohyb očí a zmeny veľkosti 
šošoviek, v kontexte presadzovania práva; zastáva názor, že používanie biometrickej 
identifikácie v kontexte presadzovania práva a súdnictva by sa malo vždy považovať za 
„vysoké riziko“, a preto by sa naň mali vzťahovať dodatočné požiadavky, ako odporúča 
expertná skupina Komisie na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu;

31. vyjadruje hlboké znepokojenie nad výskumnými projektmi financovanými v rámci 
programu Horizont 2020, v rámci ktorých sa nasadzuje umelá inteligencia na 
vonkajších hraniciach, ako je projekt iBorderCtrl, tzv. inteligentný systém detekcie lži, 
ktorý vytvára profily cestujúcich na základe počítačového rozhovoru nasnímaného 
webovou kamerou cestujúceho pred cestou, a analýza 38 mikrogest založená na umelej 
inteligencii, ktorá sa testuje v Maďarsku, Lotyšsku a Grécku; vyzýva preto Komisiu, 
aby prostredníctvom legislatívnych aj nelegislatívnych prostriedkov a v prípade potreby 
aj prostredníctvom konaní o porušení povinnosti zaviedla zákaz akéhokoľvek 
spracovania biometrických údajov vrátane vyobrazenia tváre na účely presadzovania 
práva, ktoré by viedlo k hromadnému sledovaniu na verejných priestoroch; vyzýva 
okrem toho Komisiu, aby prestala financovať výskum alebo zavádzanie biometrických 
technológií alebo s nimi spojené programy, ktoré by mohli prispieť k hromadnému 
sledovaniu na verejných priestoroch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba venovať 
osobitnú pozornosť používaniu bezpilotných lietadiel pri policajných operáciách a v 
tejto súvislosti uplatňovať prísny rámec;

8 Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti 
terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.
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32. podporuje odporúčania expertnej skupiny Komisie na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu, pokiaľ ide o zákaz hromadného hodnotenia osôb založeného na umelej 
inteligencii; domnieva sa, že akákoľvek forma normatívneho hodnotenia občanov 
orgánmi verejnej moci vo veľkom meradle, najmä v oblasti presadzovania práva 
a súdnictva, vedie k strate autonómie, ohrozuje zásadu nediskriminácie a nemožno ju 
považovať za opatrenie, ktoré je v súlade s európskymi hodnotami, najmä s ľudskou 
dôstojnosťou zakotvenou v práce EÚ;

33. žiada väčšiu celkovú transparentnosť s cieľom dosiahnuť komplexné porozumenie, 
pokiaľ ide o používanie aplikácií umelej inteligencie v Únii; žiada, aby členské štáty 
poskytli komplexné informácie o nástrojoch, ktoré používajú ich orgány presadzovania 
práva a justičné orgány, o typoch používaných nástrojov, účeloch, na ktoré sa 
používajú, typoch trestných činov, pri ktorých sa používajú, a názvy spoločností alebo 
organizácií, ktoré tieto nástroje vyvinuli; vyzýva všetky orgány presadzovania práva a 
justičné orgány, aby tiež informovali verejnosť a zabezpečili dostatočnú 
transparentnosť, pokiaľ ide o ich využívanie umelej inteligencie a súvisiacich 
technológií pri vykonávaní ich právomocí vrátane zverejňovania miery klamlivých 
pozitívnych a klamlivých negatívnych výsledkov danej technológie; žiada, aby Komisia 
zhromaždila a aktualizovala informácie na jednom mieste; vyzýva Komisiu, aby tiež 
zverejnila a aktualizovala informácie o používaní umelej inteligencie agentúrami Únie, 
ktorým boli zverené úlohy v oblasti presadzovania práva a súdnictva; vyzýva EDPB, 
aby posúdil zákonnosť týchto technológií a aplikácií umelej inteligencie používaných 
orgánmi presadzovania práva a súdnictvom;

34. pripomína, že aplikácie umelej inteligencie vrátane aplikácií používaných v kontexte 
presadzovania práva a súdnictva sa vyvíjajú na celom svete rýchlym tempom; naliehavo 
vyzýva všetky európske zainteresované strany vrátane členských štátov a Komisie, aby 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce zabezpečili zapojenie partnerov mimo EÚ s 
cieľom zvýšiť normy na medzinárodnej úrovni a nájsť spoločný a komplementárny 
právny a etický rámec na používanie umelej inteligencie, najmä v oblasti presadzovania 
práva a súdnictva, ktorý bude plne rešpektovať chartu, európske acquis v oblasti 
ochrany údajov a všeobecnejšie ľudské práva;

35. vyzýva Agentúru EÚ pre základné práva, aby v spolupráci s EDPB a EDPS vypracovala 
komplexné usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy s cieľom bližšie určiť kritériá a 
podmienky vývoja, používania a zavádzania aplikácií a riešení umelej inteligencie, 
ktoré majú používať orgány presadzovania práva a justičné orgány; zaväzuje sa, že 
vypracuje štúdiu o vykonávaní smernice o presadzovaní práva9 s cieľom určiť, ako je 
zabezpečená ochrana osobných údajov pri spracúvaní údajov orgánmi presadzovania 
práva a justičnými orgánmi, najmä pri vývoji alebo zavádzaní nových technológií; ďalej 
vyzýva Komisiu, aby zvážila, či sú potrebné osobitné legislatívne opatrenia týkajúce sa 
ďalšieho spresnenia kritérií a podmienok vývoja, používania a zavádzania aplikácií a 
riešení umelej inteligencie orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi;

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
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36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Umelá inteligencia (UI) je jednou zo strategických technológií 21. storočia, ktorá prináša 
významné výhody z hľadiska efektívnosti, presnosti a jednoduchosti využívania, čím pozitívne 
prispieva k európskemu hospodárstvu. Vďaka aplikáciám umelej inteligencie sa okrem iného 
zlepšila zdravotná starostlivosť, zvýšila efektívnosť poľnohospodárstva, prispelo sa k 
zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu a zlepšila sa efektívnosť výroby.

Umelá inteligencia je jednou z hlavných priorít súčasnej Komisie. Predsedníčka Komisie 
Ursula von der Leyen vo svojich politických usmerneniach predostrela koordinovaný európsky 
prístup k ľudským a etickým dôsledkom umelej inteligencie, ako aj úvahy o lepšom využívaní 
veľkých dát na inovačné účely. Podporu umelej inteligencie ako otázky na úrovni EÚ 
sprevádzali úvahy o tom, ako zaručiť dôveru v technológie umelej inteligencie a zabezpečiť, 
aby umelá inteligencia neohrozovala základné práva EÚ. 

Európsky parlament sa však problematikou umelej inteligencie zaoberal už niekoľko rokov 
pred tým, ako sa Komisia rozhodla zaradiť ju medzi vysoké priority O tom, nakoľko je táto 
téma pre Parlament dôležitá, svedčia viaceré uznesenia o veľkých dátach, robotike a umelej 
inteligencii, ktoré prijal od roku 2016. V týchto uzneseniach sa skúmali rôzne dôsledky umelej 
inteligencie a spôsob, akým umelá inteligencia ovplyvňuje dobré životné podmienky, 
vzdelávanie, technológie, vymáhateľné právo a základné práva, ako aj priemysel vo 
všeobecnosti. V týchto uzneseniach sa zdôraznilo, že je potrebné prijať prístup „sústredený na 
človeka“ a založený na dodržiavaní základných práv, konkrétne Charty základných práv EÚ a 
rámca EÚ na ochranu údajov. 

Keďže umelá inteligencia je „skupina technológií, ktoré kombinujú údaje, algoritmy 
a výpočtovú kapacitu“, „pokrok vo výpočtovej technike a zvyšovanie dostupnosti údajov sú 
preto kľúčovými hybnými silami súčasného rozmachu umelej inteligencie“1. Podstatou umelej 
inteligencie je skutočnosť, že sa zakladá na zhromažďovaní, analýze a opakovanej akumulácii 
veľkého množstva údajov vrátane osobných údajov z rôznych zdrojov, ktoré podliehajú 
automatizovanému spracovaniu pomocou počítačových algoritmov a pokročilých techník 
spracovania údajov. Tieto techniky používajú uložené aj prenášané údaje s cieľom vytvoriť 
určité korelácie, trendy a vzorce (analýza veľkých dát). Údaje používané aplikáciami umelej 
inteligencie nepochádzajú len od jednotlivcov. Vo väčšine prípadov sa používajú údaje 
pochádzajúce z priemyslu, podnikov a verejného sektora, ktoré sa spracúvajú na rôzne účely. 
Aj keď údaje využívané aplikáciami umelej inteligencie môžu byť niekedy iné ako osobné 
údaje, v rámci činnosti v oblasti umelej inteligencie sa veľmi často spracúvajú osobné údaje, 
keďže činnosti súvisiace s umelou inteligenciou vedú k automatizovaným rozhodnutiam, ktoré 
majú na jednotlivcov priamy vplyv. Tieto charakteristiky umelej inteligencie preto vyžadujú, 
aby sme v tejto oblasti venovali osobitnú pozornosť dodržiavaniu základných zásad ochrany 
údajov a súkromia. 

Umelá inteligencia ponúka veľké možnosti aj v oblasti presadzovania práva a trestnej justície, 
najmä pri zlepšovaní pracovných postupov orgánov presadzovania práva a justičných orgánov 
a v efektívnejšom boji proti určitým druhom trestných činov, predovšetkým v oblasti finančnej 
trestnej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a určitých 

1 COM(2020)0065 final. 
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druhov počítačovej kriminality. Aplikácie umelej inteligencie v tomto sektore zahŕňajú okrem 
iného technológie rozpoznávania tváre, automatizované rozpoznávanie evidenčných čísel 
vozidiel, identifikáciu hovoriaceho, identifikáciu reči, technológie čítania z pier, zvukové 
sledovanie (t. j. algoritmy detekcie výstrelu), autonómny výskum a analýza identifikovaných 
databáz, prognózy (prediktívne vykonávanie policajných funkcií a analýza rizikovej oblasti 
zločinov), nástroje detekcie správania, autonómne nástroje na identifikáciu finančných 
podvodov a financovania terorizmu, monitorovanie sociálnych médií (extrakcia a zber dát na 
hĺbkovú analýzu súvisiacich dát), monitorovanie medzinárodného identifikačného kódu 
mobilných účastníkov (IMSI) a automatizované monitorovacie systémy s rôznymi 
schopnosťami detekcie (napr. detekcia úderov srdca a termografické kamery). V rámci 
súdnictva sa nástroje umelej inteligencie môžu používať pri výpočte pravdepodobnosti recidívy 
a pri určovaní podmienečného trestu alebo rozhodovaní o treste. 

Bez ohľadu na výhody, ktoré umelá inteligencia prináša, umelá inteligencia súčasne zahŕňa 
viacero potenciálnych rizík, ako je neprehľadné rozhodovanie, rôzne druhy diskriminácie, 
zasahovanie do súkromného života, výzvy v oblasti ochrany osobných údajov, ľudskej 
dôstojnosti a slobody prejavu a práva na informácie. Tieto potenciálne riziká sú ešte závažnejšie 
v oblasti presadzovania práva a trestnej justície, pretože môžu ovplyvniť prezumpciu neviny a 
základné práva na slobodu a bezpečnosť jednotlivca a na účinný prostriedok nápravy a 
spravodlivý proces. 

Táto správa sa zameriava na riešenie otázok vyplývajúcich z využívania umelej inteligencie v 
trestnom práve a jej použitia policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach. Hoci 
uznáva potenciálne príležitosti a výhody, ktoré môže umelá inteligencia prinášať, poukazuje aj 
na významné riziká a účinky, ktoré sú s ňou spojené. 

V správe sa zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere dodržiavať základné práva, ako sú 
zakotvené v Charte základných práv EÚ, právne predpisy Únie na ochranu súkromia a údajov, 
konkrétne smernicu (EÚ) 2016/680 (smernica o policajnej spolupráci), ako aj nutnosť splniť 
niekoľko kľúčových zásad v rámci celej životnosti aplikácií umelej inteligencie, ako sú 
algoritmická vysvetliteľnosť a transparentnosť, vysledovateľnosť, vykonávanie povinných 
posúdení vplyvu na základné práva pred implementáciou alebo zavedením akéhokoľvek 
systému umelej inteligencie a povinné audity. Všetky tieto požiadavky sú potrebné nielen na 
zabezpečenie zákonnosti systémov umelej inteligencie, ale aj na dosiahnutie dôvery 
jednotlivcov, pokiaľ ide o ich využívanie orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi v 
trestných veciach. 

Spravodajca požaduje moratórium na zavedenie systémov rozpoznávania tváre na účely 
presadzovania práva. Súčasný stav v oblasti týchto technológií a ich významný vplyv na 
základné práva si vyžaduje dôkladnú a otvorenú spoločenskú diskusiu s cieľom posúdiť rôzne 
otázky a odôvodnenie ich zavedenia. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaniu policajnými a justičnými orgánmi 
v trestných veciach
(2020/2016(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Marcel Kolaja

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže vzhľadom na pozitívny spoločenský potenciál umelej inteligencie, ako aj na 
riziká, ktoré v sebe zahŕňa, by sa fungovanie digitálneho jednotného trhu malo zlepšiť 
tým, že sa zabezpečí väčšia právna istota pre poskytovateľov systémov umelej 
inteligencie, a tiež zvýšením dôvery používateľov a bezpečnosti posilnením záruk 
zabezpečujúcich právny štát a rešpektovanie základných práv, najmä práva na súkromie 
a ochranu osobných údajov, práva na rovnosť a nediskrimináciu, práva na dobrú správu 
vecí verejných a spravodlivý súdny proces a práva na vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa; keďže na to, aby sa zabránilo fragmentácii jednotného trhu, je potrebný 
spoločný európsky prístup k umelej inteligencii a nariadenie o jej používaní v trestných 
veciach políciou a orgánmi presadzovania práva;

B. keďže testovanie a používanie umelej inteligencie je medzi policajnými a justičnými 
orgánmi rozšírené a zahŕňa rôzne druhy použitia, dôsledky a riziká, ktoré z toho 
vyplývajú, najmä pokiaľ ide o systémy rozpoznávania tváre, profilovanie DNA, 
prediktívne mapovanie trestných činov a získavanie údajov z mobilných telefónov, 
rozšírené vyhľadávače judikatúry, riešenie sporov online a strojové učenie na účely 
výkonu spravodlivosti;

C. keďže používaním umelej inteligencie sa môže zásadne zmeniť výkon spravodlivosti 
v trestných veciach;

D. keďže podľa správy Agentúry pre základné práva sú v súčasnosti aj naďalej k dispozícii 
len obmedzené informácie o možnom použití alebo testovaní technológií rozpoznávania 
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tváre v členských štátoch1;

E. keďže v tých členských štátoch, v ktorých boli k dispozícii určité informácie 
o využívaní technológií rozpoznávania tváre, orgány pre ochranu údajov zistili, 
že používanie týchto technológií nebolo v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov a chýbal právny základ na ich zavedenie;

F. keďže v oblasti vnútorného trhu môže Únia reformovaním postupov verejného 
obstarávania priniesť zásadnú zmenu tým, že zosúladí opatrenia a správanie vlád 
so sekundárnymi politickými cieľmi, ako je ochrana údajov a nediskriminácia;

G. keďže pri algoritmickom rozhodovaní založenom na údajoch môže vo fáze 
navrhovania, skúšania a vykonávania dochádzať k diskriminácii v dôsledku skreslení 
obsiahnutých v súboroch údajov alebo algoritmoch;

H. keďže technický rozvoj aj používanie umelej inteligencie musia byť založené 
na zásadách, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ľudských a základných práv;

I. keďže 4. decembra 2018 Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície 
uverejnila etickú chartu používania umelej inteligencie v justičných systémoch, v ktorej 
sa stanovujú etické zásady používania umelej inteligencie v justičných systémoch;

J. keďže niektoré spôsoby využívania technológií umelej inteligencie sú obzvlášť citlivé 
a náchylné na zneužívanie, čo nedávno viedlo niektoré technologické spoločnosti 
k rozhodnutiu, že prestanú ponúkať súvisiaci softvér;

1. domnieva sa, že vzhľadom na úlohu policajných a súdnych orgánov spočívajúcu 
v ochrane verejného záujmu a vzhľadom na charakter ich právomocí treba umelú 
inteligenciu, ktorú využívajú tieto orgány, vo všeobecnosti kategorizovať ako 
vysokorizikovú, narábať s ňou nanajvýš opatrne a rešpektovať pritom najprísnejšie 
normy ochrany údajov; domnieva sa, že je naliehavo potrebný spoločný európsky 
regulačný rámec pre umelú inteligenciu na vnútornom trhu; domnieva sa, že EÚ by sa 
mala ujať vedenia a stanoviť právne predpisy na úrovni Únie (vrátane predpisov 
v oblasti verejného obstarávania), ktoré by upravovali rozvoj a používanie umelej 
inteligencie a boli by založené na jasných pravidlách, základných právach a etike, 
aby sa zaručila rovnako vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a jednotné priemyselné 
normy v celej EÚ, a tým umožnilo lepšie fungovanie vnútorného trhu a zároveň by sa 
podporili inovácie a právna istota pre podniky, najmä MSP; vyzýva Komisiu, aby pred 
iniciovaním akéhokoľvek prípadného nového legislatívneho návrhu preskúmala, ako sa 
uplatňujú a presadzujú existujúce právne predpisy;

2. uznáva, že využívanie umelej inteligencie v oblasti justície môže pomôcť zlepšiť 
efektívnosť a kvalitu konania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sa musia dodržiavať 
najmä pravidlá stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach a v Dohovore 
Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov;

1 Agentúra Európskej únie pre základné práva: Technológia rozpoznávania tváre: úvahy o základných právach 
v kontexte presadzovania práva, (FRA Focus), 27. novembra 2019, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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3. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila technológie umelej inteligencie, ktoré sú dostupné na 
trhu, a mieru ich využívania policajnými a justičnými orgánmi v jednotlivých krajinách;

4. zdôrazňuje, že umelá inteligencia by mala pomôcť znížiť administratívne zaťaženie 
verejných orgánov a zvýšiť efektívnosť ich rozhodovania a že systémy umelej 
inteligencie by mali byť vždy pod dohľadom človeka a opierať sa o ľudskú spoluprácu 
a koordináciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za akékoľvek 
rozhodovanie v trestných veciach by mali vždy niesť ľudia; zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby súbory údajov boli presné, ak sa používajú na podporu súvisiacich procesov 
elektronickej verejnej správy a administratívneho rozhodovania v celej Únii;

5. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť inováciu, transparentnosť, vysledovateľnosť a 
overovanie; prízvukuje, že umelá inteligencia s otvoreným zdrojovým kódom by k tomu 
mohla prispieť a zároveň by posilnila spoluprácu a podporila kultúru výmeny myšlienok 
a skúseností súvisiacich s používaním a vytváraním algoritmov;

6. domnieva sa, že umelá inteligencia, ktorú používa polícia a orgány presadzovania práva 
v trestných veciach, by sa mala zavádzať ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ak 
je to možné v rámci postupu verejného obstarávania, v súlade s platnými právnymi 
predpismi vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 
2019 o autorskom práve a s ním súvisiacich právach na digitálnom jednotnom trhu, 
pričom by mala byť k dispozícii softvérová dokumentácia a algoritmy, aby sa 
príslušným orgánom umožnilo preskúmať, ako systém umelej inteligencie dospel 
ku konkrétnemu záveru; zdôrazňuje, že súčasťou predchádzajúceho posudzovania 
zhody by mala byť aj kontrola dodržiavania základných práv; domnieva sa, že pokiaľ 
je zabezpečené dodržiavanie práva a hodnôt EÚ a platných pravidiel ochrany údajov 
a nie sú ohrozené postupy vyšetrovania a trestného stíhania, zrozumiteľné a neutrálne 
algoritmy, ktoré spĺňajú povinnosť dostatočnej transparentnosti, ako aj využívanie 
otvorených dát na školiace účely v súlade s príslušnou legislatívou vrátane smernice 
(EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného 
sektora a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, sú nevyhnutnou 
podmienkou, aby podniky a občania vrátane spotrebiteľov mohli dôverovať lepším, 
prístupným, nediskriminačným a spoľahlivým verejným službám za spravodlivú cenu 
a mali z nich úžitok;

7. zdôrazňuje, že zhromažďovanie údajov a monitorovanie jednotlivcov, ktoré by boli 
založené na umelej inteligencii, by sa mali obmedziť na osoby podozrivé z trestnej 
činnosti a súdne schválené sledovanie v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, pričom by sa malo zohľadniť rešpektovanie súkromného života a 
prezumpcia neviny, a to aj v prípade iných používateľov a spotrebiteľov, ktorí môžu byť 
takýmito systémami a postupmi neúmyselne postihnutí; zdôrazňuje, že pri rozhodovaní 
s pomocou štatistických výpočtov by sa vhodnou odbornou prípravou a kvalifikáciou 
malo zabezpečiť, aby boli osoby s rozhodovacou právomocou vyškolené o potenciálnej 
zaujatosti, keďže súbory údajov môžu vychádzať z diskriminačných a skreslených 
údajov; v tejto súvislosti prízvukuje význam kvality algoritmov a pôvodných údajov 
a pripomína, že používanie umelej inteligencie musí byť založené na zásade 
nediskriminácie pri vkladaní a analýze údajov; žiada, aby postupy verejného 
obstarávania takýchto aplikácií boli zabezpečené proti možným neobjektívnym 
skresleniam; žiada, aby si justičné a policajné orgány v členských štátoch vymieňali 
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informácie a najlepšie postupy týkajúce sa uplatňovania techník a nástrojov umelej 
inteligencie s cieľom zabrániť rozdrobenosti prístupov na jednotnom trhu a zabezpečiť 
ochranu občanov v Únii;

8. trvá na tom, že členské štáty by mali v súlade s platným trestným právom zabezpečiť, 
aby boli občania a spotrebitelia informovaní o tom, kedy sa v súvislosti s nimi používa 
umelá inteligencia, a aby mali k dispozícii jednoduché, účinné a ľahko dostupné 
postupy podávania sťažností a nápravy vrátane súdnych prostriedkov nápravy, 
aby mohli účinne obhajovať svoje práva;

9. pripomína vysoké riziko, ktoré predstavujú určité druhy umelej inteligencie vrátane 
technológií rozpoznávania tváre vo verejných priestoroch, automatickej detekcie 
správania a profilovania na rozdeľovanie ľudí do rizikových kategórií na hraniciach, 
biometrickej detekcie a biometrie na hromadné sledovanie, hromadného hodnotenia 
občanov a prediktívneho vykonávania policajných funkcií, a vyzýva Komisiu, 
aby regulovala obstarávanie a používanie týchto aplikácií s cieľom eliminovať riziko 
ich zneužitia; v tejto súvislosti víta, že Komisia v súčasnosti posudzuje využívanie 
biometrických technológií a zvažuje regulačné možnosti vrátane prístupu založeného 
na rizikových faktoroch a zákazu ich používania za osobitných okolností, ako 
aj zavedenie potrebných záruk v prípadoch, keď je ich použitie odôvodnené;

10. zdôrazňuje, že treba zachovať zvrchovanú diskrečnú právomoc sudcov a rozhodovanie 
podľa individuálnych prípadov, aby sa zabránilo štandardizácii rozhodnutí založených 
výlučne na štatistických výpočtoch.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi v 
trestných veciach
(2020/2016(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže právo na spravodlivý proces je základným a právne záväzným právom 
zakotveným v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o 
ľudských právach na účely presadzovania práva; keďže sa uplatňuje počas celého 
trestného konania vrátane presadzovania práva a jeho ochrana vylučuje vo všetkých 
štádiách konania prijímanie opatrení vrátane technických opatrení, ktorých priamym 
alebo nepriamym dôsledkom je zbavenie práva na obhajobu ich podstaty; keďže záruky 
spojené s touto zásadou, najmä záruky „nezávislého súdu“, „rovnosti pred zákonom“ a 
prezumpcie neviny, sú prísnejšie v oblasti trestného práva; keďže tieto práva sa musia 
dodržiavať za každých okolností, najmä v súvislosti s využívaním umelej inteligencie, 
najmä vzhľadom na to, že technológie založené na umelej inteligencii by mohli mať 
vplyv na rôzne ľudské práva;

B. keďže ochrana osobných údajov sa v súlade so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov1 a prípadne inými príslušnými právnymi predpismi uplatňuje vždy;

C. keďže umelá inteligencia a súvisiace technológie vrátane ich samovzdelávacích 
schopností vždy zahŕňajú určitú úroveň ľudského zásahu;

D. keďže umelá inteligencia má potenciál stať sa trvalou súčasťou systémov trestného 
práva;

E. keďže umelá inteligencia a súvisiace technológie sú pre Úniu prioritou vzhľadom na 
rýchly pokrok v odvetví technológií a na dôležitosť ostražitosti, pokiaľ ide o ich 

1 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 
(Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
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súčasný a budúci vplyv na jedinečný európsky systém práv duševného vlastníctva; 
keďže rôzne odvetvia už zavádzajú umelú inteligenciu a súvisiace technológie, ako sú 
robotika, doprava a zdravotníctvo;

F. keďže technológie, ako je umelá inteligencia a súvisiace technológie, by sa mohli 
využívať v oblasti trestného práva s cieľom znížiť mieru trestnej činnosti, uľahčiť určité 
postupy ich používaním pri štatistickej analýze údajov v rámci analýzy trestnej činnosti 
a jej prevencii a odhaľovať a vyšetrovať trestné prípady; keďže Únia by mala ďalej 
rozvíjať svoje kapacity v oblasti softvéru, ukladania údajov a technológií umelej 
inteligencie s cieľom zlepšiť nedostatky v oblasti ochrany údajov a súkromia;

G. keďže tieto technológie možno použiť na vytvorenie anonymizovaných štatistických 
databáz, ktoré pomáhajú orgánom, akademickým pracovníkom a zákonodarcom 
analyzovať číselné údaje a účinne navrhovať politiky na predchádzanie trestnej činnosti 
a na pomoc páchateľom úspešne sa znova začleniť do spoločnosti;

H. keďže právny rámec umelej inteligencie a jej uplatňovanie na trestné právo by mali 
zahŕňať legislatívne kroky tam, kde je to potrebné, počnúc povinnými opatreniami na 
predchádzanie praktikám, ktoré by bezpochyby porušovali základné práva a slobody;

I. keďže vzhľadom na to, že systémy umelej inteligencie sú vo svojej podstate 
neprehľadné, nové nástroje používané v kontexte trestného súdnictva môžu byť v 
rozpore s niektorými základnými slobodami;

J. keďže je potrebné predchádzať možným rizikám spojeným s uplatňovaním systémov 
umelej inteligencie v trestných veciach a zmierňovať ich s cieľom chrániť základné 
práva podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní;

1. zdôrazňuje kľúčový význam riadneho posúdenia rizík spojených s používaním 
systémov umelej inteligencie, ako je diskriminácia a porušovanie súkromia, a význam 
zohľadnenia všetkých etických a prevádzkových dôsledkov používania umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií v našej spoločnosti, najmä zo strany štátnych 
orgánov, policajných a justičných orgánov v systémoch trestného súdnictva, ako aj 
otázok zodpovednosti a dôkazov v prípade potenciálnych chýb spojených s prevádzkou 
systémov umelej inteligencie; domnieva sa, že na stanovenie limitov a poskytnutie 
potrebných záruk je potrebný jasný regulačný rámec; domnieva sa, že etické zásady, 
ako sú zásady stanovené v Európskej etickej charte Rady Európy o využívaní umelej 
inteligencie v justičných systémoch a ich životnom prostredí, by mali zohľadňovať a 
dodržiavať verejné a súkromné subjekty zodpovedné za počiatočné navrhovanie a vývoj 
nástrojov a služieb umelej inteligencie, aby všetky zainteresované strany v sociálnej 
oblasti mohli mať komplexné informácie o podnikových štruktúrach spoločností, ktoré 
vytvárajú programy umelej inteligencie; zdôrazňuje význam ľudského faktora, ktorý 
musí byť vždy konečným rozhodovacím prvkom pri používaní technologického 
softvéru založeného na umelej inteligencii a v rámci trestného systému, či už v oblasti 
policajného presadzovania alebo trestného súdnictva; opakuje, že softvér na biometrické 
rozpoznávanie by sa mal používať len v situáciách, v ktorých je to jednoznačne 
opodstatnené;

2. zdôrazňuje potrebu vytvoriť a udržiavať rovnováhu medzi používaním systémov umelej 
inteligencie v trestnom konaní a dodržiavaním všetkých základných práv a procesných 
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záruk stanovených v európskom a medzinárodnom práve;

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa umelá inteligencia používala pri náležitom 
dodržiavaní zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva v rozhodovacom procese;

4. vyzýva Komisiu, aby ďalej objasnila pravidlá ochrany a spoločného využívania údajov 
zhromaždených prostredníctvom umelej inteligencie a súvisiacich technológií orgánmi 
oprávnenými zhromažďovať a/alebo spracúvať takéto údaje vrátane iných ako osobných 
a anonymizovaných údajov, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú jednotlivcov, a to 
pri plnom rešpektovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o súkromí 
a elektronických komunikáciách2; okrem toho zdôrazňuje, že právo na spravodlivý 
proces by malo zahŕňať právo občanov a účastníkov konania na prístup k týmto údajom, 
najmä ak sú zhromažďované z ich osobných zariadení alebo vybavenia, v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov, ale aj na účely ich práva na obhajobu hneď, 
ako sa začne uplatňovať ich právna zodpovednosť;

5. zdôrazňuje význam zvýšenia transparentnosti systémov umelej inteligencie, ktoré sa 
používajú v trestných veciach, s cieľom umožniť súdny dohľad a zabezpečiť, aby 
vývojári umelej inteligencie a súvisiacich technológií poskytovali dostatočnú úroveň 
transparentnosti algoritmov a algoritmických rozhodnutí v prospech príslušných 
orgánov a občanov; zdôrazňuje všeobecné právo strán na prístup k postupom týkajúcim 
sa zhromažďovania údajov, prognostických hodnotení používaných na predchádzanie 
trestnej činnosti, katalogizácie a hodnotenia dôkazov z trestnej činnosti a určenia, či 
podozrivý môže predstavovať nebezpečenstvo pre spoločnosť, ak nie je obmedzený 
existujúcimi právnymi predpismi EÚ, ako je smernica (EÚ) 2016/6803; okrem toho 
zdôrazňuje, že je dôležité mať prístup k výstupom vytvoreným umelou inteligenciou 
alebo podporovaným umelou inteligenciou a v konečnom dôsledku vymedziť 
zodpovednosť za oznamovacie postupy a úlohu umelej inteligencie a súvisiacich 
technológií v trestných veciach, najmä pokiaľ ide o analýzu veľkého množstva dôkazov 
pri vyšetrovaní trestných činov a identifikáciu podozrivých alebo obetí trestných činov; 
pripomína význam otázok týkajúcich sa správy vecí verejných, základných práv a 
procesných záruk, nediskriminácie, zodpovednosti, transparentnosti, nestrannosti, 
spravodlivosti a intelektuálnej integrity umelej inteligencie a súvisiacich technológií, 
pričom zdôrazňuje potrebu zabezpečiť zakaždým ľudský dohľad; trvá na tom, že súdne 
orgány musia byť povinné odôvodniť svoje rozhodnutia, a to aj pri používaní prvkov 
dôkazov poskytnutých technológiami podporovanými umelou inteligenciou, ktoré si 
vyžadujú vysokú úroveň súdnej kontroly a prísne kritériá prípustnosti, v súlade so 
svojím uznesením zo 16. februára 2017 o robotike4, v ktorom sa zdôrazňuje, že by malo 
byť vždy možné poskytnúť odôvodnenie každého rozhodnutia prijatého s pomocou 
umelej inteligencie, ktoré môže mať vplyv na životy jednej alebo viacerých osôb; 
pripomína rozdiel medzi používaním umelej inteligencie a súvisiacich technológií pri 

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov 
a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
4 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho 
práva v oblasti robotiky (Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239).
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predchádzaní trestnej činnosti a v trestnom súdnictve; zdôrazňuje, že technológie umelej 
inteligencie musia vždy plniť podriadenú úlohu;

6. pripomína, že najvážnejšieho zneužívania umelej inteligencie a súvisiacich technológií, 
ako je hromadné sledovanie, profilovanie a prediktívne policajné programy, ktoré by 
mohli posúdiť, kde pravdepodobne dôjde k trestnej činnosti, kde sa pravdepodobne 
nachádzajú podozrivé osoby, pravdepodobnosť viktimizácie osoby, jej zraniteľnosť, 
možnosť, že bude vyhlásená za nezvestnú alebo sa stane obeťou, či páchateľom 
domáceho násilia alebo sexuálneho trestného činu, a porušenia práv na riadny súdny 
proces, sa môžu dopúšťať orgány verejnej moci, ktoré konajú v rámci presadzovania 
práva;

7. zdôrazňuje, že pri zhromažďovaní a analýze dôkazov je dôležité používať údaje 
vytvorené automaticky; pripomína, že v oblasti predchádzania trestnej činnosti a 
trestného súdnictva môžu byť chyby alebo možné zneužitie analýzy vstupov a výstupov 
údajov, ako aj ich interpretácie spôsobené zainteresovanými ľudskými faktormi, a preto 
požaduje opatrný prístup pri analýze účinnosti a vhodnosti používania technológií 
umelej inteligencie vo všetkých rozhodovacích procesoch;

8. vyzýva všetky príslušné verejné orgány, najmä orgány presadzovania práva, ako sú 
polícia a súdnictvo, aby informovali verejnosť a zabezpečili dostatočnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie a súvisiacich technológií pri vykonávaní ich 
právomocí, najmä v trestných veciach;

9. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa uplatňovaním systémov umelej inteligencie v 
kontexte trestného konania zabezpečilo dodržiavanie základných zásad trestného 
konania vrátane práva na spravodlivý proces, zásady prezumpcie neviny a práva na 
účinný prostriedok nápravy, ako aj zabezpečenie monitorovania a nezávislej kontroly 
automatizovaných rozhodovacích systémov;

10. zdôrazňuje význam zásady, podľa ktorej je kontrola v rukách človeka, a overovania 
výstupov vytvorených umelou inteligenciou alebo podporovaných umelou 
inteligenciou; pripomína význam otázok týkajúcich sa správy vecí verejných, 
transparentnosti, vysvetliteľnosti a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
základných práv a zabrániť prípadným chybám v umelej inteligencii;

11. zdôrazňuje opatrný prístup k používaniu softvéru na biometrické rozpoznávanie; 
zdôrazňuje nejednoznačnosť vyplývajúcu z inherentnej nedostatočnosti, pokiaľ ide o 
ochranu údajov, ako aj z porušenia ochrany údajov; so znepokojením berie na vedomie 
zlučovanie osobných údajov o občanoch v Európskej únii zahraničnými krajinami 
prostredníctvom vývojárov a poskytovateľov súkromného sektora;

12. pripomína, že v súlade s platnými pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a Chartou 
základných práv Európskej únie sa umelá inteligencia môže používať na diaľkové 
biometrické rozpoznávanie len vtedy, ak je takéto použitie riadne odôvodnené 
a primerané a ak podlieha primeraným zárukám. víta odporúčania expertnej skupiny 
Komisie na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, pokiaľ ide o primerané, uvážlivé a 
na riziku založené využívanie technológie biometrického rozpoznávania; navrhuje, aby 
sa uplatňovanie takejto technológie jasne zaručilo podľa platných právnych predpisov, a 
navrhuje, aby Komisia posúdila, ako účinne začleniť tieto odporúčania, najmä pokiaľ 
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ide o právo na súkromie a ochranu osobných údajov;

13. silne sa domnieva, že rozhodnutia vydané umelou inteligenciou alebo súvisiacimi 
technológiami, najmä v oblastiach spravodlivosti a presadzovania práva, ktoré majú 
priamy a významný vplyv na práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, by 
mali podliehať prísnemu overovaniu ľudských zdrojov a riadnemu procesu;

14. domnieva sa, že je potrebné analyzovať, či je vhodné, aby rozhodnutia orgánov 
presadzovania práva boli čiastočne delegovateľné na umelú inteligenciu, a ak áno, za 
akých podmienok a v akom ohľade by sa takéto používanie umelej inteligencie mohlo 
povoliť; domnieva sa, že s umelou inteligenciou a súvisiacimi technológiami, ktoré 
môžu nahradiť rozhodnutia verejných orgánov, by sa malo zaobchádzať čo 
najpreventívnejším spôsobom; zdôrazňuje potrebu vypracovať silné etické zásady a 
osobitné kódexy správania pre navrhovanie a používanie umelej inteligencie s cieľom 
pomôcť orgánom presadzovania práva a súdnym orgánom v prípade, že sa rozhodnutia 
v oblasti presadzovania práva delegujú na umelú inteligenciu; odkazuje na prácu 
prebiehajúcu vo Výbore pre právne veci.
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The Left Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel 
Urbán Crespo

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry 
Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik
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ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter 
Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI Milan Uhrík

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, 
Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta 
Metsola, Nadine Morano, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas 
Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos
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ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola 
Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE Emil Radev

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


