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Shrnutí veřejné konzultace o budoucnosti robotiky a umělé inteligence s důrazem na 

občanskoprávní pravidla 

1. Celkový kontext veřejné konzultace o robotice a umělé inteligenci 

V lednu 2017 schválil Evropský parlament zprávu obsahující doporučení Komisi 

o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)); zpravodajka, Mady Delvaux 

(skupina S&D, Lucembursko) Poslanci Evropského parlamentu ve zprávě naléhavě vyzývají 

Evropskou komisi, aby přijala právní předpisy s cílem vyjasnit otázky občanskoprávní 

odpovědnosti. Kromě toho navrhují dobrovolný etický kodex chování pro robotiku, aby 

zajistili, že výzkumníci a projektanti budou jednat v souladu s etickými a právními normami 

a že konstruování robotů a jejich použití bude respektovat lidskou důstojnost. Parlament 

rovněž požádal Evropskou komisi, aby zvážila vytvoření Evropské agentury pro robotiku 

a umělou inteligenci.  

Na základě této zprávy se Výbor pro právní záležitosti (JURI) rozhodl uspořádat veřejnou 

konzultaci zaměřenou na otázky o budoucnosti robotiky a umělé inteligence s důrazem na 

občanskoprávní odpovědnost. Cílem této konzultace bylo podnítit rozsáhlou diskusi za účasti 

širokého spektra zúčastněných stran a získat názory na řešení náročných etických, 

ekonomických, právních a sociálních otázek spojených s vývojem robotiky a umělé 

inteligence.  

Veřejná konzultace probíhala celosvětově od 8 února do 1. června 2017 a byla otevřena 

všem zájemcům, kteří si přáli reagovat, a to v jakémkoli úředním jazyce EU. Zahrnovala 

zadání dvou různých dotazníků rozlišených podle účastníků konzultace: jeden pro širokou 

veřejnost (15 otázek) a druhý pro odborníky, jehož součástí bylo 17 všeobecných 

a 47 nepovinných otázek týkajících se konkrétních oblastí politiky. Konzultace zahrnovala 

kombinaci otázek s výběrem odpovědí a otevřených otázek umožňujících občanům, 

podnikům a organizacím vyjádřit se podrobněji. 

Probíhala prostřednictvím softwaru pro průzkum „Opinio“ umístěného v datovém centru 

Evropského parlamentu. Software Opinio byl využit ke zveřejnění výsledků konzultací, 

shromažďování příspěvků zúčastněných stran, správě údajů a vypracování řady zpráv 

dostupných na adrese http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. 

Každá zpráva uvádí seznam otázek z průzkumu a souhrn s podrobnými statistikami. Se 

svolením přispěvatele se taktéž zveřejňují odpovědi na otevřené otázky.  

2. Statistické údaje o respondentech 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=CS
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Na konzultaci odpovědělo přibližně 300 respondentů. V souladu s příslušnými pravidly pro 

ochranu údajů dostali respondenti na výběr z následujících možností: 

 zveřejnění příspěvku s osobními údaji respondenta, 

 anonymizace příspěvku (jeho zveřejnění bez jména / názvu organizace), 

 nezveřejnění příspěvku, ale jeho použití pro statistické a analytické účely. 

Tabulka 1: Souhrnný přehled získaných odpovědí 

 Jednotlivci Orgány 
veřejné moci 
nebo 
mezinárodní 
organizace 

Organizace 
nebo 
společnosti 

Celkem 

Anonymizace příspěvku 100 0 5 105 

Zveřejnění příspěvku 
s osobními údaji 

97 1 29 127 

Nezveřejnění příspěvku 62 1 3 66 

Celkem 259 2 37 298 

Od jednotlivců bylo získáno 259 příspěvků, jejich geografické zastoupení bylo následující: 

 Účastníci z 23 členských států EU a Norska: nejaktivnější byli respondenti v Německu 

(86 příspěvků), Francii (35 příspěvků) a Španělsku (28 příspěvků).  

 Celkem 12 odpovědí bylo získáno od států, které nejsou členy EU (Kanada, Kolumbie, 

Srbsko, Jižní Korea, Srí Lanka, Švýcarsko, Turecko a Spojené státy americké). 

Převážnou většinu tvořili přispěvatelé ve věku od 25 do 54 let (78 %), přičemž 42 % 

respondentů bylo ve věku od 25 do 39 let. Pouze 9 % respondentů bylo ve věku od 15 do 

24 let a jen velmi malá část dotazovaných uvedla věk 65 let (3 %). Většina respondentů se 

označila za muže (72 %), zatímco jen 27 % se označilo za ženy (1 % dotazovaných si nepřálo 

uvést své pohlaví). Většina respondentů uvedla, že jejich úroveň vzdělání odpovídá 

magisterskému nebo vyššímu titulu (65 %). Kromě toho 42 % dotazovaných uvedlo, že 

získalo vzdělání nebo odbornou praxi mimo zemi původu. 

Organizace poskytly 39 příspěvků, jejich zastoupení bylo následující: 

 2 orgány veřejné moci nebo mezinárodní organizace a 

 37 organizací nebo společností, z nichž 20 je registrováno v rejstříku 

transparentnosti. 

Rozložení 37 organizací bylo následující: 

 8 společností/MSP/mikropodniků/OSVČ,  
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 7 nevládních organizací, 

 6 odvětvových sdružení,  

 5 think-tanků, 5 poradenských firem a právnických kanceláří,  

 1 akademická instituce, 1 mediální společnost, 1 odborová organizace, 

 2 blíže neurčené organizace a 

 1 organizace, jež neuvedla odpověď.  

Pokud jde o geografické zastoupení respondentů, příspěvky byly získány od 13 členských 

států EU (zúčastněné strany byly totiž požádány o uvedení místa svého sídla a/nebo místa 

výkonu činnosti). Nejaktivnějšími členskými státy byly Belgie (25 % z celkového počtu 

příspěvků), Francie (17 %), Španělsko (11 %) a Nizozemsko (8 %). 

Kromě toho se 12 respondentů označilo za skupinu s provozovnami ve více než jednom 

státě, přičemž 11 z nich uvedlo, že má provozovny také mimo EU.  

Celkově respondenti zastupovali široké spektrum typů podniků od mikropodniků po 

nadnárodní společnosti s 500 a více zaměstnanci. 

Tabulka 2: Velikost společnosti 

Počet zaměstnanců % respondentů 

1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 nebo více 19 

Odpovědi byly také poměrně reprezentativní vzhledem k široké škále zastoupených činností. 

Zahrnuty byly totiž informační a komunikační oblast, oblast vědy a techniky, finance 

a pojišťovnictví, doprava, zdravotnictví, vzdělávání, oblasti nemovitostí, ubytovací 

a stravovací služby, stavebnictví a dodávky elektřiny, plynu a vody. 
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3. Přehled stanovisek zúčastněných jednotlivců 

Respondenti mají k robotice a umělé inteligenci obecně kladný vztah1. Na dotaz ohledně 

názoru na robotiku uvedlo 79 % respondentů, že vnímá robotiku pozitivně, zatímco pouze 

3 % respondentů k ní mají negativní nebo silně negativní postoj. Stejně tak k umělé 

inteligenci jsou postoje vesměs pozitivní (68 % pozitivních postojů proti pouhým 7 % 

negativních postojů). 

Tabulka 3: Postoje jednotlivců k robotice a umělé inteligenci (údaje v procentech) 

 Robotika Umělá inteligence 

Velmi negativní 1 2 

Negativní 2 5 

Ani pozitivní, ani negativní 17 22 

Pozitivní 47 40 

Velmi pozitivní 32 28 

 

Obecně byly zaznamenány kladné postoje, respondenti ovšem svá stanoviska také 

relativizovali. Například na jednu stranu velká většina dotazovaných měla za to, že 

technologie budou vyžadovat obezřetné řízení a robotika bude obzvláště užitečná pro 

náročná a nebezpečná povolání (92 % respondentů) a že zajistí efektivní způsoby dopravy 

a dodávek (71 %). Na druhou stranu někteří respondenti vyjádřili obavu, že robotika povede 

k eliminaci pracovních míst (34 % respondentů) nebo způsobí nerovnosti ve společnosti 

(18 %). 

Tabulka 4: Jak respondenti uvažují o robotice (údaje v %) 

 Naprostý 

souhlas 

Souhlas Ani 

souhlas, 

ani 

nesouhlas 

Nesouhlas Naprostý 

nesouhlas 

Technologie vyžadující 

pečlivé řízení 

57 35 4   

Nezbytná pro náročná 

a nebezpečná povolání 

57 35 5   

Efektivní způsob 

dopravy/dodávek 

37 34 13 9  

                                                 
1 Podrobnější údaje doplněné grafy a diagramy týkající se příspěvků zúčastněných jednotlivců jsou k dispozici v 

powerpointové prezentaci (pouze v angličtině) na webových stránkách Výboru Evropského parlamentu pro 

právní záležitosti: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html 
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Přínosná pro společnost 

(robotizace pomáhá lidem) 

34 49 11   

Eliminuje pracovní místa 9 25 31 25 9 

Způsobuje nerovnosti 5 13 21 32 24 

 

Jedny z nejzávažnějších obav spojovaných s umělou inteligencí se týkají soukromí. Tyto 

obavy zmínilo 52 % respondentů, podle 29 % respondentů představuje umělá inteligence 

hrozbu pro lidstvo a 16 % dotazovaných považuje umělou inteligenci za hrozbou pro 

základní lidská práva. 

Naprostá většina zúčastněných jednotlivců (90 %) považuje za nezbytné vývoj v oblasti 

robotiky i umělé inteligence regulovat. Celkem 6 % dotazovaných vyjádřilo nesouhlas s touto 

myšlenkou a 4 % respondentů nezaujala k této otázce žádný konkrétní postoj. Respondenti 

podporující přijetí legislativních opatření mimo jiné uvedli, že je třeba řešit otázky spojené 

s etikou, lidskými právy, soukromím, jakož i vyvarovat se dominantního postavení některého 

odvětví.  

Převážná většina zastánců regulačního přístupu (96 %) upřednostňovala opatření na úrovni 

EU nebo na mezinárodní úrovni před opatřeními na úrovni členských států (4 %). 

K argumentům uváděným na podporu regulačních opatření na širší úrovni patřila mimo jiné 

nutnost: 

 chránit hodnoty EU (zejména ochranu údajů, soukromí a etiku), 

 zajistit světovou konkurenceschopnost EU,  

 zajistit přednost EU coby instituce určující normy na mezinárodních fórech, 

 vyhnout se tzv. závodům ke dnu a podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž 

v rámci vnitřního trhu. 

Respondenti se byli toho názoru, že ve srovnání s vnitrostátními institucemi je EU 

efektivnější nejen ve vytváření, ale i ve vymáhání přijatých právních předpisů. 

Dále jsou přesvědčeni, že regulační opatření EU jsou naléhavější v konkrétních odvětvích 

různých oblastí, od autonomních vozidel přes zdravotnické roboty až po bezpilotní letouny. 

Odpůrci legislativních opatření se odvolávali na problémy s regulací nově vznikajících 

technologií a tvrdili, že tato regulace bude mít negativní dopad na konkurenceschopnost, 

inovaci a tvořivost.  

Tabulka 5: Přehled výhod a nevýhod regulace podle výpovědí respondentů 

Kladná odpověď Záporná/jiná odpověď 
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Zamezí zneužívání průmyslových 
technologií 

Je velmi obtížné nebo předčasné regulovat 
nově vznikající technologie 

Je nutné řešit otázky spojené s etikou, 
lidskými právy, ochranou dat a soukromí 

Regulace narušuje hospodářskou soutěž 

Je třeba stanovit společné normy pro 
průmysl s cílem získat větší jistotu  

Regulace je překážkou inovací a tvořivosti 

Ochrana spotřebitele Skeptický postoj k jakékoli regulaci / 
potřebě omezení obecných zásad 

 
4. Přehled stanovisek organizací a společností 

Přispěvatelé byli požádáni o vyhodnocení možných dopadů robotiky a umělé inteligence na 

jejich organizace. Za nejvíce bezprostřední dopady byly označeny proměny povahy práce 

(20 % respondentů) a možnost vytvářet nové produkty/služby (20 % respondentů) spolu se 

změnami v oblasti organizačních struktur a obchodních modelů (14 % respondentů). Kromě 

toho se 15 % přispěvatelů domnívá, že robotika a umělá inteligence by vytvořily nové 

příležitosti pro podnikatele. 

Podle zúčastněných stran k nejzávažnějším překážkám zamezujícím plnému rozvoji robotiky 

a umělé inteligence patří: 

 lidské zdroje, tj. kvalifikace nebo odborná příprava zaměstnanců (20 % respondentů), 

 veřejný postoj k robotice a umělé inteligenci a jejich přijetí (14 % respondentů), 

 technické otázky související s testováním a používáním technologií (13 % 

respondentů), 

 technické otázky související s testováním a vývojem technologií (12 % respondentů). 

Menší část respondentů uvedla jako překážku také vnitrostátní právní rámce (10 %) a právní 

rámce EU (8 %). 

V případě, že EU přijme opatření na podporu inovací produktivity a globální 

konkurenceschopnosti v oblasti robotiky a umělé inteligence, respondenti se domnívají, že 

by jistě bylo prospěšné mít lepší finanční prostředí pro investice (17 %) a lepší regulační 

rámec (21 %). V souvislosti s regulačním rámcem některé zúčastněné strany uvedly, že EU by 

se měla vyvarovat zbytečné byrokracie a být flexibilní (tzn. že regulační rámec by měl být 

navrhován v souvislosti technologickými aplikacemi spíše než jako komplexní všeobecná 

regulace zabývající se veškerou problematikou umělé inteligence/robotiky). 

Respondenti se domnívají, že opatření na úrovni EU dodají přidanou hodnotu opatřením 

přijímaným na vnitrostátní úrovni, neboť umožňují předcházet odlišným vnitrostátním 

standardům (17 %), zvýšit ochranu základních práv a etických pravidel (14 %) a přinášejí více 

přeshraničních obchodních příležitostí (11 %). Navíc prostředky EU jsou považovány za 
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prospěšné pro podporu inovativního výzkumu (15 %), růst malých podniků (13 %) a posílení 

přeshraniční spolupráce mezi výzkumnými pracovníky a průmyslovými odvětvími. 

Zúčastněné strany byly taktéž dotazovány na svůj názor ohledně možného dopadu robotiky 

a umělé inteligence na jejich podnikání. Očekávání byly vesměs pozitivní. Zúčastněné strany 

se byly toho názoru, že koneční uživatelé budou mít mimo jiné užitek z přidané hodnoty 

spočívající v efektivitě (11 %) a z nových podniků (11 %) a že se jim také bude dostávat 

kvalitnějších služeb (10 %). Zároveň mají někteří respondenti obavy z možných negativních 

dopadů na soukromí (6 %) a základní práva (6 %) a z nedostatku potřebné vysoce 

kvalifikované pracovní síly (4 %). 

Podle zúčastněných stran se nejrychleji rostoucími odvětvími stanou v brzké době (během 

příštích třech až pěti let) logistika a doprava (19 %), zdravotnictví (14 %), výroba (13 %), 

spotřební robotika, jako jsou roboti používaní jako domácí spotřebiče, vzdělávání (13 %) 

a finanční služby (10 %). Co se týče těchto odvětví, klíčovými politickými oblastmi, jež budou 

nejnaléhavěji vyžadovat intervenci EU, budou podle dotazovaných autonomní vozidla 

(29 %), zdravotničtí roboti (16 %), bezpilotní letouny (13 %) a technologie oprav 

a vylepšování lidského těla (13 %). K otázkám, jimiž bude bezpodmínečně třeba se zabývat, 

patří také předpisy týkající se odpovědnosti (21 %), konektivity, duševního vlastnictví 

a datových toků (20 %) a etiky (19 %). 

Z odpovědí jednotlivců i organizací vyplývá, že otázka odpovědnosti je nejnaléhavější (51 % 

respondentů vyjádřilo hluboké znepokojení a 30 % se cítí znepokojeno, naopak 19 % se 

k této otázce staví neutrálně nebo žádné obavy nepociťuje). Když však měli respondenti 

zhodnotit současný regulační rámec EU týkající se odpovědnosti, názory jednotlivců 

a organizací se ukázaly být značně různorodé. Přibližně 38 % respondentů odpovědělo, že 

žádné úpravy rámce nejsou nutné, 18 % respondentů uvedlo opak (tzn. že úpravy 

současného rámce nutné jsou), 21 % respondentů se domnívá, že určitých úprav je 

zapotřebí v oblasti smluvní i mimosmluvní odpovědnosti, a 14 % občanů by vedle stávajícího 

rámce uvítalo i nelegislativní nástroj. 

Zúčastněné strany byly konkrétněji dotazovány, zda by podpořily regulaci inteligentních 

robotů, nebo nikoli, a to prostřednictvím: 

 společné evropské definice inteligentních robotů (a jaké prvky by měla tato definice 

obsahovat), 

 registračního systému pro pokročilé roboty na úrovni EU (a jakou by měl mít tento 

systém podobu), 

 rámce EU pro sociálně a eticky uvědomělý technický rozvoj.  
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Respondenti byli dotazováni na to, jaké zásady by se měly dodržovat, pokud by byl na úrovni 

EU zaveden orientační etický rámec nebo kodex chování pro inženýry v robotice. Podle 

získaných odpovědí je nejdůležitější zásadou neškodlivost (doktrína „především nepáchat 

škodu“, podle níž by roboti neměli způsobovat újmu lidem), po ní následuje zásada 

odpovědnosti (předpokládající a zohledňující sociální, environmentální a zdravotní dopady, 

jež může robotika přinést dnešním i budoucím generacím) a bezpečnosti. 

Většina respondentů (přibližně 60 %) vyjádřila nesouhlas s vytvořením zvláštního právního 

statusu robota. Podle zúčastněných stran není nutné zavádět povinný systém pojištění pro 

případy kompenzací škod způsobených autonomními roboty ani povinný pojistný 

a kompenzačního fond. 

Dotaz ohledně nutnosti opatření týkajících se konektivity, práv duševního vlastnictví 

a datových toků přinesl u zúčastněných stran rozdílné reakce. Podle organizací by se EU 

měla v první řadě zabývat: volným pohybem údajů, bezpečností sítí vzájemně propojených 

robotů a umělé inteligence, ochranou osobních údajů a soukromím v komunikaci mezi lidmi, 

roboty a umělou inteligencí.  

 
5. Výsledky konzultace a další kroky 

Výsledky konzultace pomohou Evropskému parlamentu při řešení etických, ekonomických, 

právních a sociálních otázek v oblasti robotiky a umělé inteligence pro civilní účely. Tyto 

výsledky by Evropskému parlamentu rovněž mohly pomoci určit další potenciální kroky 

a budoucí politiky na úrovni EU, včetně případné revize současných horizontálních nebo 

odvětvových právních předpisů EU či zavedení nových právních předpisů.  

Upozorňujeme, že získané příspěvky nepředstavují oficiální postoj Evropského parlamentu 

a jeho útvarů. Proto nepředznamenávají žádné budoucí rozhodnutí Evropského parlamentu 

ohledně toho, zda navrhovat právní předpisy v této oblasti nebo přijmout jakákoli další 

příslušná opatření, či nikoli.  

Výsledky veřejné konzultace se zúčastněnými stranami budou rovněž podkladem pro 

nadcházející zprávu výzkumné služby Evropského parlamentu Náklady vyplývající 

z neexistence společného evropského postupu v oblasti robotiky a umělé inteligence, jejíž 

zveřejnění se očekává v říjnu 2018 na webových stránkách Evropského parlamentu 

věnovaných think-tanku, dostupných na 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/search.html?contributor=eava 
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