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Předmluva

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává publikace z konference tradičně pořádané 
katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v jar-
ních měsících roku v  reprezentativních prostorách pražského Karo-
lina, jež protentokrát – stejně jako konference samotná – nese název 
Vliv nových technologií na trestní právo. 

Musím se přiznat, že poté, co jsme spolu se členy organizačního 
týmu, vedeni snahou o odborný diskurz na téma co možná nejvíce 
aktuální a neotřelé, pro letošní ročník vybrali právě toto zaměření, byl 
jsem naplněn určitou obavou, abychom program konference zaplnili. 
Trochu skepticky jsem totiž očekával, že počet přihlášených příspěvků 
nebude veliký. O to více jsem byl proto posléze mile překvapen, že ač 
nejde o téma formulované na první pohled tak, aby se v něm z hledis-
ka svého odborného zaměření nalezli úplně všichni ti, kdo se zaobírají 
trestním právem a obory souvisejícími, přispěvatelů je nakonec slušné 
množství a jejich texty nabízejí opravdu širokou škálu rozličných po-
zoruhodných myšlenek. 

Než přistoupíte k jejich pročítání, dovolte mi úvodní stránky publi-
kace věnovat krátkému zamyšlení nad vývojem technologií v posled-
ních desetiletích a v posledních letech. 

Připomeňme si, že v  roce 1981 byl představen první počítač (PC) 
společnosti IBM, loni tedy oslavil své čtyřicetileté výročí. Zhruba před 
třiceti lety byla Česká republika připojena k internetu. 

Kam jsme se za oněch třicet let posunuli? 
Začíná se hovořit o  trestní odpovědnosti umělé inteligence. Do-

konce taková slovutná organizace, jakou je Mezinárodní společnost 
pro trestní právo, soustředí na tuto tématiku takovou pozornost, že 
její následující kongres je věnován právě problematice trestní odpo-
vědnosti umělé inteligence. Nezapomeňme, že kromě toho se vedou 
debaty také o trestní odpovědnosti za ni. Počítače vyspěly od okamži-
ku, kdy byly uvedeny v život, do té míry, že si samy sbírají data, ta 
vyhodnocují a uzpůsobují svoji odezvu na ně. Samy se tedy učí. Jde 
o jev, který bychom před zmíněnými 40 lety určitě nepředpokládali. 
To, že počítače dnes ovlivňují celý svět, je zřejmé. Stačí si připome-
nout události posledních dní, kdy hackerská komunita Anonymous 
ovládla ruské špionážní satelity nad Ukrajinou právě prostřednictvím 




