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Vážený pane předsedo,  

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko k bílé knize o umělé 

inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře (COM(2020) 65 final).  

Oceňuje pečlivé zvážení a analýzu bílé knihy o umělé inteligenci a vítá, že Poslanecká 

sněmovna podporuje její činnost. 

V navrhovaném přístupu se Komise zaměřuje na svůj slib vytvořit Evropu vhodnou pro 

digitální věk a zajistit rozvoj umělé inteligence způsobem, který respektuje naše evropské 

hodnoty a základní práva. 

Vzhledem k silné celosvětové konkurenci je zapotřebí jednotný evropský přístup, který 

bude vycházet z evropské strategie pro umělou inteligenci, jež byla představena v dubnu 

2018. Aby EU mohla reagovat na příležitosti a problémy spojené s umělou inteligencí, 

musí při podpoře rozvoje a zavádění umělé inteligence jednat jako jeden celek 

a definovat svou vlastní cestu založenou na evropských hodnotách. Přístup Komise 

k umělé inteligenci založený na důvěře a excelenci pomůže občanům těmto technologiím 

důvěřovat a přijmout je a současně poskytne podnikům jistotu, aby do nich investovaly 

a rozvíjely je. 

Komise a Poslanecká sněmovna 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 Poslaneckou sněmovnou ohledně ochrany osobních 

údajů občanů, jakož i obavy týkající se systémů automatizovaného rozhodování 

a trénovacích dat ve veřejném sektoru.  

Oceňuje včasné zapojení Poslanecké sněmovny v této fázi tvorby politik a její stanovisko 

stejně jako další příspěvky z veřejné konzultace zohlední. 
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Komise předloží shrnutí výsledků veřejné konzultace, která byla ukončena dne 14. června 

2020. Zpráva o výsledcích veřejné konzultace a souhrn obdržených příspěvků budou 

zveřejněny na internetových stránkách Komise
1
. Komise včas rozhodne o vhodném 

dalším postupu. Opatření navazující na bílou knihu o umělé inteligenci, včetně 

bezpečnosti, odpovědnosti, základních práv a právních předpisů týkajících se údajů, mají 

být přijata v posledním čtvrtletí tohoto roku. 

Komise se domnívá, že politický dialog s vnitrostátními parlamenty má zásadní význam 

pro propojení orgánů a občanů Evropské unie, a těší se, že v něm bude spolu 

s Poslaneckou sněmovnou i nadále pokračovat. 

 

S úctou 

 

 

 

Maroš Šefčovič             Thierry Breton 

místopředseda              člen Komise 
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 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
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