
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 419. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 24. schůze, konané dne 10. června 2020 

 
k Balíčku o umělé inteligenci  
 
Senátní tisk č. K 40/12 - Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci 
a důvěře 
Senátní tisk č. K 41/12 -  Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí 
a robotiky na bezpečnost a odpovědnost 
 
Senát  

  
 

I.  
 

1. považuje 
rozvoj technologií umělé inteligence za důležitý strategický nástroj s dopady 
na širokou škálu lidských aktivit, jehož užití pro řešení společenských problémů 
představuje potenciální přínosy i rizika; v tomto ohledu konstatuje, že uplatnění 
technologií umělé inteligence nemá být cílem samo o sobě a vždy by mu měla 
předcházet důsledná a inkluzivní debata o vymezení daného společenského 
problému, dotčených hodnot a možností jeho řešení, včetně zvážení ostatních 
alternativ řešení jako zcela rovnocenných; 

 
2. upozorňuje,  

že užívání prvků umělé inteligence (zejména data mining – zpracování a analýza 
velkého množství dat aj.) s sebou přináší rizika porušování základních práv, 
týkající se ochrany osobních údajů a soukromí či diskriminace; zdůrazňuje proto, 
že všechny systémy umělé inteligence anebo s prvky umělé inteligence musí 
splňovat po celou dobu svého životního cyklu definované parametry spolehlivosti, 
kontrolovatelnosti a transparentnosti fungování; 

 
3. zdůrazňuje, 

- že zavádění nových technologií nesmí snížit stávající vysokou úroveň ochrany 
práv osob; 

- že zvláštní pozornost musí být věnována kybernetické bezpečnosti 
a potenciálně vysoce rizikovým oblastem, jako je zavádění technologií umělé 
inteligence ve strategických sektorech, např. v energetice, dopravě, zdravotní 
péči a bezpečnosti;  

- že předčasná snaha o regulaci může zabránit inovacím a slibně se rozvíjejícím 
aplikacím technologií umělé inteligence; 



 
4. podporuje  

synergie mezi programem Horizont Evropa a Digitální Evropa a vhodnou 
geografickou vyváženost umístění jednotlivých center excelence, resp. 
výzkumných center zaměřených na technologie umělé inteligence napříč 
členskými státy EU; 

 
II. 
 

pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 
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