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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 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;

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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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 
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 

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).
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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 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 

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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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 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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