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Proces s Rossumem  

   

1. Postavy:  
a. Soudce          
b. Státní zástupce      
c. Advokát          
d. Obžalovaný          

   
2. Začátek hlavního líčení  

a. Hlavní líčení zahájí předseda senátu sdělením věci, která bude projednávána  
b. Potom předseda zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k hlavnímu líčení předvolány 

nebo o něm vyrozuměny, a zjistí jejich totožnost.  
i. Obžalovaný, jeho advokát, státní zástupce  

c. Státní zástupce: Přednes obžaloby  
i. Obžaloba Roberta Rossuma ml. z obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 

odst. 4, tedy že z nedbalosti způsobil obecné nebezpečí tím, že vydal lidi v 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí 

škody velkého rozsahu tím, že vyrobil roboty, a navíc způsobí-li takovým 

činem značnou škodu a smrt miliard lidí.   
ii. Rossum mladší vynalezl roboty a nastavil je tak, aby jen pracovali. Začal je 

také prodávat a na jejich výrobu a na prodej má monopol.  
iii. V jejich plánu ale udělal chybu, proto se stali agresivními a ohrožují lidstvo.  
iv. Proto je obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti. Státní zástupce proto 

navrhuje trest odnětí svobody v maximální výši, a to na deset let.  
d. Po přednesení obžaloby se předseda senátu dotáže poškozeného, zda navrhuje, aby 

obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v 

penězích způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení získaného 

trestným činem a v jakém rozsahu.   
e. Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho návrh obsažen už ve spise, 

předseda senátu přečte tento návrh ze spisu.   
f. Čte vyjádření společného zástupce všech států, které utrpěly ztráty na životech i 

průmyslu.   
   

3. Dokazování  
a. Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyslechne předseda senátu 

obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, též k tomuto nároku.   
i. Obžalovaný popisuje, jak vynalezl roboty a proč to udělal. Svoji vinu rezolutně 

popírá.   
ii. (Státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce a opatrovník, zúčastněná osoba, 

poškozený a jejich zmocněnci mohou se souhlasem předsedy senátu klást 

vyslýchaným otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy 

skončil a když už nemají otázek členové senátu.) Po provedení výslechu nebo 

jeho části podle odstavce 2 má právo druhá strana klást vyslýchanému otázky. 

Poslední věta odstavce 2 platí tu obdobně.   
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b. Místo výslechu svědka lze v hlavním líčení číst protokol o jeho výpovědi, jestliže soud 

nepokládá osobní výslech za nutný a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí. Na tyto 

skutečnosti musí být obviněný v předvolání upozorněn.   
i. Čte protokol o výpovědi svědka Alquista, ten svědčí, jak roboti fungují a jak se 

s roboty zacházelo špatně, takže se není čemu divit, že se vzbouřili.  
c. Posudky, zprávy státních a jiných orgánů a další listiny a jiné věcné důkazy se při 

hlavním líčení předloží stranám k nahlédnutí, a pokud je to třeba, předloží se k nahlédnutí 

i svědkům a znalcům.   
i. Předkládá se listina – seznam škod, způsobených roboty.  

d. Obžalovaný musí být po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, 

a jeho vyjádření se zapíše do protokolu.   
i. Rossum se brání, že toto přece nemohl vědět a že za to nemůže.  

e. Po provedení všech důkazů zjistí předseda senátu, zda strany nečiní návrhy na doplnění 

dokazování.  
   

4. Závěr  
a. Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že se další důkazy provádět 

nebudou, prohlásí předseda senátu dokazování za skončené a udělí slovo k závěrečným 

řečem.   
i. Závěrečná řeč státního zástupce:   

1. Roboti jsou hrozba pro lidstvo: Chce potrestat Rossuma a uložit 

mu, aby všechny roboty zničil a škody zaplatil.  
b. Po závěrečné řeči státního zástupce promluví poškozený, zúčastněná osoba, obhájce 

obžalovaného, popřípadě obžalovaný. Má-li poškozený nebo zúčastněná osoba 

zmocněnce, promluví zmocněnec. Je-li třeba, určí předseda senátu pořadí, v němž se po 

závěrečné řeči státního zástupce ujmou slova jednotlivé oprávněné osoby. Obhájce 

obžalovaného, popřípadě obžalovaný mluví však vždy poslední.   
i. Závěrečná řeč obhájkyně:   

1. nebyla prokázána příčinná souvislost mezi vynálezem robotů a 

zkázou lidstva, navíc není prokázáno zavinění. Ani nedbalostní.  
c. Po skončení závěrečných řečí a před odchodem k závěrečné poradě udělí předseda senátu 

obžalovanému poslední slovo. Během tohoto projevu nesmějí být obžalovanému ani 

soudem, ani nikým jiným kladeny otázky.   
i. Poslední slovo obžalovaného: Všechno je to kampaň, konspirace států proti 

jeho firmě a on za nic nemůže, protože roboti za to můžou sami.  
   

5. Konec tím, že se soudce odebere k přípravě rozhodnutí.  
 


