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Vážený pane předsedo,  

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k Bílé knize o umělé inteligenci – 

evropský přístup k excelenci a důvěře {COM(2020) 65 final} a ke Zprávě Komise 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o 

dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost 

{COM(2020) 64}.  

Komise oceňuje pečlivou analýzu Senátu týkající se přínosů a rizik v souvislosti s 

rozvojem umělé inteligence a souhlasí s tím, že musíme zajistit rozvoj umělé inteligence 

způsobem, který respektuje naše evropské hodnoty a základní práva, a vytvořit Evropu 

vhodnou pro digitální věk. 

Komise a Senát sdílejí stejné hodnoty a obavy týkající se základních práv a svobod. 

Komise se bude zabývat možnými obavami ve společnosti týkajícími se využívání umělé 

inteligence na veřejných místech a za tím účelem zahájí rozsáhlou evropskou diskusi o 

případných konkrétních okolnostech, za nichž by mohlo být takové použití odůvodněno, a 

o společných zárukách. 

Komise bere vážně obavy vyjádřené Senátem ohledně ochrany osobních údajů občanů, 

jakož i obavy týkající se případné diskriminace. Přístup Komise k umělé inteligenci 

založený na důvěře a excelenci by měl občanům poskytnout důvěru, aby tyto technologie 

přijali, a současně poskytnout podnikům právní jistotu, aby do nich investovaly a 

rozvíjely je. 

Komise zanalyzuje výsledky veřejné konzultace a předloží návrhy k dalšímu postupu pro 

budoucí regulační rámec pro umělou inteligenci, v němž se bude zabývat otázkami 

bezpečnosti a základních práv. Konzultace skončila dne 14. června 2020 a Komise 
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obdržela více než 1000 odpovědí. Zpráva o výsledcích této konzultace a souhrn 

obdržených příspěvků budou zakrátko zveřejněny na internetových stránkách Komise
1
. 

Jakékoli budoucí evropské právní předpisy budou vycházet z výsledků diskuse s 

členskými státy, zúčastněnými stranami a s odborníky z odborných skupin na vysoké 

úrovni pro umělou inteligenci. 

Kromě práce na možném zavedení evropských právních předpisů v oblasti umělé 

inteligence vynaložila Komise rovněž značné úsilí do přizpůsobení stávajících rámců 

Unie v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti novým vznikajícím technologiím (umělá 

inteligence, internet věcí a robotika). Jedná se o nezbytný další krok k zajištění právního 

prostředí, které obstojí i v budoucnu, a právní jistoty pro hospodářské subjekty.  

Komise oceňuje podporu Senátu při vytváření vhodných synergií mezi programy 

Horizont Evropa a Digitální Evropa. Program Digitální Evropa počítá s vytvořením sítě 

center pro digitální inovace v celé EU a investicemi do zkušebních a experimentálních 

zařízení a dalších digitálních kapacit, které Evropa potřebuje. Centra excelence v oblasti 

umělé inteligence budou podporována programem Horizont Evropa. V této souvislosti 

bude Komise usilovat o přiměřenou zeměpisnou vyváženost nových zařízení napříč 

Evropskou unií a především se bude snažit zajistit, aby zúčastněné subjekty mohly tyto 

nástroje co nejlépe využívat nehledě na to, kde v Evropě se nacházejí. 

Domníváme se, že politický dialog s vnitrostátními parlamenty má zásadní význam pro 

propojení orgánů Evropské unie s jejími občany, a těšíme se, že v něm budeme se 

Senátem i nadále pokračovat. 

 

S úctou 

              Johannes Hahn 

            člen Komise 

 

       
 

                                                 
1
 Veřejná konzultace k bílé knize o umělé inteligenci  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach

	V Bruselu dne 31.7.2020  C(2020) 5355  final

