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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

310. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 49. schůze 

ze dne 13. května 2020 
 
 
 

 

k Bílé knize o umělé inteligenci – Evropský přístup k excelenci a důvěře /kód Rady 6266/20, 

KOM(2020) 65 v konečném znění/ 

 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace státní tajemnice pro evropské záležitosti Úřadu vlády Mgr. Mileny Hrdinkové, po 

vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Františka Kopřivy a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

  

 Jiří Valenta v. r.   František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 310 

 

 

Bílá kniha o umělé inteligenci - Evropský přístup k excelenci a důvěře 

 
KOM(2020) 65 v konečném znění, kód Rady 6266/20 

 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

2. 3. 2020 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

29. 4. 2020 (1. kolo) 

 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 20. března 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. dubna 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 

 Odůvodnění a předmět: 

Bílá kniha představuje další krok v utváření jednotného evropského přístupu k umělé 

inteligenci (AI). Navazuje na evropskou strategii pro umělou inteligenci předloženou v dubnu 

20181. Cílem Komise je na jedné straně podpořit rozvoj a zavádění umělé inteligence a na straně 

druhé řešit rizika, která jsou s jejím zaváděním v některých případech spojena. Evropský přístup 

by měl být založen na excelenci a důvěře, to znamená podpořit špičkovou vědu a udržet 

vedoucí postavení EU jako technologické velmoci a současně zajistit, že nová technologie 

přispěje ke zlepšení života občanů a bude respektovat jejich práva. Bílá kniha navrhuje politické 

možnosti k dosažení těchto cílů. Nezabývá se využitím umělé inteligence pro vojenské účely. 

 

 Obsah a dopad: 

Klíčovými faktory současného rychlého rozvoje umělé inteligence jsou pokrok v oblasti 

výpočetní techniky a rostoucí dostupnost údajů. Evropa má podle Komise silné postavení 

v digitalizovaném průmyslu (více než polovina předních evropských výrobců zavádí umělou 

inteligenci alespoň v jednom kroku výrobních operací) a v rámci mezipodnikových aplikací, 

                                                           
1 KOM(2018) 237 v konečném znění 
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ale zaostává v oblasti spotřebitelských platforem2. Měla by využít své silné stránky 

v technologické oblasti a díky jejich spojení s vysoce kvalitní digitální infrastrukturou a 

regulačním rámcem založeným na základních evropských hodnotách vytvořit ekosystém umělé 

inteligence, který bude přínosný pro občany, podniky i služby veřejného zájmu. Komise 

připomíná, že ačkoli v posledních třech letech vzrostly finanční prostředky EU na výzkum a 

inovace v oblasti AI na 1,5 miliardy EUR (70% nárůst v porovnání s předchozím obdobím), 

jsou investice do výzkumu a inovací v Evropě stále podstatně nižší, než v jiných regionech 

světa.3 

Důvěryhodný a bezpečný rozvoj umělé inteligence v Evropě má podle Komise dva hlavní 

stavební kameny: 1) politický rámec, který mobilizuje zdroje k dosažení „ekosystému 

excelence“ a vytvoří správné pobídky pro rychlejší zavádění inovativních řešení, a 2) regulační 

rámec, který vytvoří „ekosystém důvěry“ prostřednictvím zajištění souladu s pravidly EU.  

 

Pro dosažení excelence pokládá Komise za nutné podniknout kroky na různých úrovních: 

1. spolupráce s členskými státy na základě koordinovaného plánu na podporu vývoje a 

využití umělé inteligence z prosince 20184: revize koordinovaného plánu do konce roku 

2020; 

2. podpora výzkumu a inovací: usnadnění vytvoření center excelence a testovacích 

center (s využitím programů Digitální Evropa a Horizont Evropa, v případě potřeby 

předložení nového právního nástroje); 

3. podpora dovedností: vytvoření pilíře pokročilých dovedností v rámci sítí předních 

vysokých škol a vysokoškolských institucí v programu Digitální Evropa; 

4. podpora malých a středních podniků: vznik alespoň jednoho centra pro digitální 

inovace specializovaného na AI v každém členském státě, pilotní projekt Komise a 

Evropského investičního fondu s rozpočtem 100 milionů EUR s cílem poskytnout 

kapitálové financování pro inovativní vývoj v oblasti AI, navýšení prostředků na vývoj 

od roku 2021 prostřednictvím programu InvestEU; 

5. partnerství se soukromým sektorem: vytvoření nového partnerství veřejného a 

soukromého sektoru v oblasti AI a robotiky; 

6. podpora zavádění AI ve veřejném sektoru: předložení akčního plán pro usnadnění 

rozvoje a zavádění AI a experimentování v této oblasti, příprava specifického 

„Programu na zavádění umělé inteligence“; 

7. zajištění přístupu k datům a výpočetní infrastruktuře; 

8. mezinárodní spolupráce (OSN, G20, Rada Evropy, OECD, UNESCO, WTO, 

Mezinárodní telekomunikační unie).  

 

Pro zajištění důvěry bude nezbytné vytvořit regulační rámec pro AI, který bude odpovídajícím 

způsobem řešit hlavní rizika spojená s novou technologií - rizika v oblasti základních práv, 

včetně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a nediskriminace, a rizika v oblasti 

bezpečnosti a účinného fungování režimu odpovědnosti. Budoucí regulace by měla stavět na 

sedmi klíčových požadavcích pro důvěryhodnou umělou inteligenci, které byly formulovány v 

dubnu 20195. Komise připomíná, že stávající právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti výrobků 

                                                           
2 Problematikou přeměny EU na inovativní ekonomiku založenou na datech se blíže zabývá evropská strategie 

pro data, která byla předložena současně s bílou knihou (KOM(2020) 66 v konečném znění). 
3 V roce 2016 investovala Evropa do AI přibližně 3,2 miliardy EUR, zatímco Severní Amerika přibližně 12,1 

miliardy EUR a Asie 6,5 miliardy EUR. 
4 KOM(2018) 795 v konečném znění 
5 • Lidský faktor a dohled 

• Technická spolehlivost a bezpečnost 

• Ochrana soukromí a správa dat 
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a odpovědnosti za ně a v oblasti ochrany základních práv a práv spotřebitelů jsou relevantní a 

potenciálně použitelné i na nové aplikace AI. Je však třeba vyřešit účinné uplatňování a 

prosazování stávajících evropských a vnitrostátních předpisů, omezenou působnost předpisů 

EU, měnící se rozsah funkcí systémů AI, nejistotu ohledně rozdělení odpovědnosti mezi 

jednotlivé hospodářské subjekty nebo změny koncepce bezpečnosti. Některé z těchto aspektů 

blíže analyzuje Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost 

a odpovědnost.6 

Klíčová opatření by měla zahrnovat: nové právní předpisy přizpůsobené rizikům AI, které 

budou účinné, ale nebudou omezovat inovace; požadavek na transparentnost, sledovatelnost a 

lidskou kontrolu vysoce rizikových systémů AI; možnost kontroly systémů AI ze strany úřadů 

obdobným způsobem, jako u jiných druhů zboží; zajištění používání nezkreslených datových 

souborů pro předcházení diskriminaci; a zahájení diskuse o využívání biometrické identifikace 

na dálku (např. rozpoznávání obličeje). 

Komise navrhuje dva základní typy regulace AI: 

1. závazné požadavky zahrnující testy souladu, kontroly a sankce pro vysoce rizikové 

aplikace, 

2. systém dobrovolného označování pro ostatní aplikace AI.  

Za vysoce rizikové aplikace by měly být považovány ty, které splní dvě kumulativní kritéria: 

použití v kritickém odvětví (např. zdravotní péče, doprava, energetika, některá odvětví veřejné 

správy) a způsob použití, který sebou nese významná rizika (např. v podobě právních 

důsledků, smrti nebo škody na zdraví a/nebo majetku).  

Závazné regulaci by pak měly podléhat rovněž ty případy, kdy je z důvodu souvisejících rizik 

pokládáno za vysoce rizikové už samotné použití aplikací AI, bez ohledu na oblast použití. 

Mezi těmito případy uvádí Komise využití AI při výběru zaměstnanců nebo využívání 

biometrické identifikace na dálku a jiných sledovacích technologií narušujících soukromí. 

Pro zajištění potřebné kapacity pro testování a certifikaci produktů a služeb by měla být 

vytvořena evropská správní struktura v oblasti AI ve formě rámce pro spolupráci příslušných 

vnitrostátních orgánů. Měla by zaručit také maximální zapojení zúčastněných stran do 

provádění a dalšího rozvoje regulačního rámce pro AI prostřednictvím konzultací. Současně je 

třeba zabránit zdvojování činností s již existujícími odvětvovými strukturami. 

Veřejná konzultace k bílé knize, která měla původně probíhat do 19. května 2020, byla 

prodloužena do 14. června 2020 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR vítá iniciativu Komise k AI formou nelegislativního dokumentu. Oceňuje snahu 

soustředit se především na vysoce rizikové aplikace a podporovat samoregulaci. Zdůrazňuje 

potřebu vyvarovat se předčasné regulace v oblasti AI a omezit novou regulaci na nezbytné 

případy. V maximální možné míře by měly být využity nebo upraveny stávající předpisy EU. 

Stanovení obecné definice AI považuje vláda za takřka nemožné a nikoli nutné. Monitoring by 

neměl být výlučnou odpovědností Komise. Za rozhodně předčasné považuje vláda úvahy o 

vytvoření nových regulačních orgánů. Obecné označení „vysoce rizikových“ sektorů považuje 

vláda v této fázi za problematické a požaduje specifikaci metody výběru těchto sektorů. Je 

důležité zajistit konkurenceschopnost EU v oblasti digitálních technologií na globální úrovni. 

                                                           
• Transparentnost 

• Rozmanitost, nediskriminace a spravedlnost 

• Dobré sociální a environmentální podmínky 

• Odpovědnost (viz KOM(2019) 168 v konečném sdělení) 
6 KOM(2020) 64 v konečném znění 
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Dále je třeba přesněji definovat úlohu a funkci evropského centra excelence, jasněji rozlišit 

mezi dovednostmi v oblasti AI a digitálními dovednostmi obecně, zaměřit se především na 

malé a střední podniky a jasně definovat roli soukromého sektoru při budování center 

excelence, referenčních testovacích zařízení a evropských center digitálních inovací. Za velmi 

významný nástroj financování považuje vláda nadcházející rámcový program Horizont Evropa. 

 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

V Evropském parlamentu se projednávání dokumentu nachází v přípravné fázi, byl přidělen 

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). O stanovisko byly požádány: Výbor pro 

zahraniční věci (AFET), Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), Výbor pro rozpočet (BUDG), 

Výbor pro hospodářství a měnu (ECON), Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitele (IMCO), Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), Výbor pro 

zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT), Výbor pro 

právní záležitosti (JURI), Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).  

V rámci Rady EU bude dokument projednáván na Radě pro dopravu, telekomunikace a 

energetiku (TTE) – část telekomunikace a informační společnost. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

1. b e r e  n a  v ě d o m í   Bílou knihu o umělé inteligenci – Evropský přístup k excelenci 

a důvěře, KOM(2020) 65 v konečném znění, kód Rady 6266/20;  

2. s o u h l a s í    s rámcovou pozicí vlády;  

3. p ř i p o m í n á    své usnesení č. 251 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Budování důvěry v 

umělou inteligenci zaměřenou na člověka“ /KOM(2019) 168 v konečném znění/  

4. u p o z o r ň u j e ,   že prioritou při implementaci systémů umělé inteligence musí zůstat 

ochrana osobnosti občanů a jejich osobních údajů a   v a r u j e    před extenzivním využitím 

biometrické identifikace (především face recognition); 

5. z d ů r a z ň u j e   nutnost, aby rozvoj systémů umělé inteligence plně respektoval základní 

práva a svobody a přispíval k jejich lepší ochraně a realizaci;  

 

6. z d ů r a z ň u j e ,  že Evropské etické standardy a standardy ochrany lidských práv musí 

být zachovány i v budoucnu;  

 

7. z d ů r a z ň u j e ,  že nasazením systémů umělé inteligence nesmí docházet ke snižování 

odpovědnosti za rozhodnutí samotné. V tomto ohledu   z d ů r a z ň u j e   nutnost 

detailního odůvodnění rozhodnutí učiněného systémy umělé inteligence tak, aby mohlo být 

podrobeno nezávislému přezkumu;  

 

8. p o d p o r u j e  nastavení objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou umělou 

inteligencí s důkazním břemenem na provozovateli a povinné pojištění odpovědnosti 

provozovatelů systémů umělé inteligence;  
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9. u p o z o r ň u j e    na rizika diskriminace skrze systémy umělé inteligence a navazující 

technologie a    z d ů r a z ň u j e    nutnost transparentního informování 

a. o skutečnosti, že je umělá inteligence používána v konkrétním rozhodnutí, 

b. o opatřeních proti diskriminaci, která byla použita během vývoje, trénování a 

provozu daného systému a 

c. o možnostech přezkumu daného rozhodnutí;  

 

10. z d ů r a z ň u j e ,  že trénovací data pro algoritmy umělé inteligence používané ve 

veřejném sektoru musí být zveřejněna jako otevřená data, zároveň dodává, že při nasazování 

systémů automatizovaného nebo polo-automatizovaného rozhodování ve veřejné sféře musí 

docházet k posuzování dopadů na občanské svobody a lidská práva; 

 

11. u p o z o r ň u j e ,  že personalizace ve vzdělávání povede k omezení rozsahu informací, 

které představuje velké riziko pro další orientaci žáků v digitalizovaném světě. Místo 

personalizace samotné je vhodnější informovat o existenci personalizovaného obsahu  

online a jeho důsledcích;  

12. p o v ě ř u j e  předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Rady a předsedkyni 

Evropské komise.  

 

 

  

 

 

 Jiří Valenta v. r.  František Kopřiva v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 

 


