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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že robotika není novinkou; vzhledem k tomu, že robotika může hrát  

a hraje roli v procesu přeměny naší společnosti na vyšší úroveň; vzhledem k tomu, že 

robotika a umělá inteligence mohou hrát aktivní úlohu při digitalizaci ekonomiky  

v mnoha odvětvích, jako je průmysl, zdravotnictví, stavebnictví a doprava, a mohou 

vést k inovacím, nižší míře vystavování se nebezpečným pracovním podmínkám  

a k novým obchodním modelům, a vzhledem k tomu, že Unie musí aktivním způsobem 

udržovat krok s vývojem v této oblasti, aby pokročila s vytvářením jednotného 

digitálního trhu; 

B. vzhledem k tomu, že roboty stále více působí v blízkosti lidí a že zejména trh  

s robotickými službami stále expanduje, což přináší společnosti nové výhody, aniž by 

byla zanedbána bezpečnost spolu s otázkami odpovědnosti; 

C. vzhledem k tomu, že i přes nepopiratelné výhody, které robotika nabízí, může její 

zavádění vést k přeměně pracovního trhu a k potřebě náležitě reagovat na budoucí vývoj 

v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a sociální politiky;  

D. vzhledem k tomu, že úroveň prodeje a výroby robotů se mezi lety 2010 a 2014 

podstatně zvýšila, přičemž téměř k 30% nárůstu došlo jen v roce 2014, především  

v odvětví elektroniky; 

E. vzhledem k tomu, že digitální přeměna evropského výrobního průmyslu, který 

představuje 15 % HDP Unie, by mohla přinést jen v roce 2025 1,25 bilionu EUR na 

přidané hodnotě1 a že by zavedení samostatných a robotických technologií mohlo 

přispět k posílení evropské průmyslové výroby a přinést Evropě podstatnou 

konkurenční výhodu; 

F. vzhledem k tomu, že strojové učení nabízí nesmírné ekonomické a inovativní přínosy 

pro společnost tím, že značně zlepšuje schopnost analyzovat data, zároveň však vznikají 

výzvy, pokud jde o zajištění nediskriminace, náležitých postupů, přístupu k informacím 

a srozumitelnosti v rámci rozhodovacích postupů; 

G. vzhledem k tomu, že v důsledku vývoje v oblasti lékařských přístrojů, jako jsou 

robotické protézy a implantáty, závisí život osob, které je používají, na dostupnosti 

jejich údržby, oprav a vylepšování; 

H. vzhledem k tomu, že při vývoji veškerých nových technických a výrobních prototypů 

musí být zohledněna ochrana údajů a respektování duševního vlastnictví; 

I. vzhledem k tomu, že mnoho třetích zemí přijalo v oblasti robotiky vhodné pokyny  

a právní předpisy, přičemž několik členských států rovněž započalo této záležitosti 

                                                 
1  STOA, Etické aspekty kyberneticko-fyzikálních systémů („Ethical Aspects of Cyber-Physical 

Systems“), vědecká prognostická studie (květen 2016), příloha 1, s. 37. 
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přisuzovat velký význam;  

1. zdůrazňuje, že postup na úrovni Unie může usnadnit rozvoj tím, že předejde roztříštění 

vnitřního trhu, a zároveň vyzdvihuje důležitost zásady vzájemného uznávání při 

přeshraničním využívání robotů a robotických systémů; připomíná, že testování, 

certifikace a souhlas s uvedením na trh by měly být vyžadovány pouze v jednom 

členském státě; 

2. zdůrazňuje, že by tento postup měl být doprovázen účinným dozorem nad trhem a také 

právními nástroji a pravomocemi pro členské státy, které jim umožní vydávat zákazy  

a postihovat protiprávní jednání; 

3. zdůrazňuje význam opatření, která pomohou malým a středním i začínajícím podnikům 

v odvětví robotiky, které vytvářejí nové tržní segmenty v tomto odvětví či využívají 

robotů; 

4. vybízí k vytvoření ambiciózní evropské strategie výzkumu a inovací v robotice, aby se 

plně rozvinul potenciál této oblasti, pokud jde o růst a vznik pracovních míst v Evropě; 

5. uznává sice, že mezinárodní normy, které se dotýkají otázek, jako jsou interoperabilita  

a bezpečnost, již existují ve značném počtu a jsou uplatňovány napříč odvětvím, 

domnívá se však, že je nezbytná další harmonizovaná normativní úprava pro oblast 

robotiky a umělé inteligence, jež by měla být součástí priorit Unie v oblasti 

normalizace, s cílem podpořit inovace a zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitele; 

zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly v této oblasti orientované na budoucnost 

vypracovány společné, bezpečné a vysoce kvalitní normy;  

6. požaduje, aby Komise v součinnosti s evropskými normalizačními institucemi i nadále 

aktivně spolupracovala s mezinárodními normalizačními institucemi a aby zlepšila 

spolupráci s partnery na mezinárodní úrovni s cílem dále vyvíjet činnost na zlepšování 

norem v této oblasti; vítá v této souvislosti zřízení zvláštních technických výborů, jako 

je ISO/TC 299 Robotics, které se věnují výhradně vypracovávání norem v oblasti 

robotiky; 

7. připomíná, že převážná většina norem je vytvářena v reakci na potřebu stanovenou 

daným odvětvím, a vyzývá evropské a mezinárodní normalizační orgány, aby 

nepřetržitě přezkoumávaly vlastní normy s cílem zajistit, aby těmto potřebám 

vyhovovaly; 

8. má za to, že roboty vyvíjené pro účely výroby i osobní užívání by měly podléhat 

předpisům upravujícím bezpečnost výrobků a ochranu spotřebitele, které případně 

zajistí minimální bezpečnostní normy a budou řešit zvýšené riziko nehod plynoucích ze 

styku s lidmi nebo práce v jejich blízkosti; je přesvědčen, že by se každá politika  

v oblasti robotiky měla věnovat etickým otázkám a otázkám ochrany údajů, včetně 

údajů týkajících se třetích stran a osobních údajů, občanskoprávní odpovědnosti, 

vzdělávání a odborné přípravy a kybernetické bezpečnosti;  

9. zdůrazňuje význam soukromí a bezpečnosti v rámci vývoje robotů již od stádia návrhu  

a rovněž význam pravidel pro testování robotických reakcí, jejichž účelem je ochrana 

spotřebitele; 
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10. zdůrazňuje, že kdykoliv je navrhováno využití robotů, je potřeba se zaměřit na 

důstojnost lidské bytosti, a to především v oblasti zdravotní péče; 

11. zdůrazňuje, že v oblasti životně důležitých lékařských přístrojů, jako jsou robotické 

protézy, musí být zajištěna dostupnost ustavičné a dlouhodobě udržitelné údržby, 

vylepšování a zejména softwarových aktualizací, které spravují závady a slabá místa;  

12. domnívá se, že vliv robotizace je potřeba lépe zohlednit v politice členských států 

týkající se zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních otázek; žádá Komisi, aby členským 

státům pomohla najít jednotný regulační rámec a zintenzivnit vzájemnou spolupráci; 

vyzývá Komisi, aby s cílem předejít nedostatku odborníků na informační a komunikační 

technologie zavedla přepracovaný rámec odborné přípravy; 

13. uvědomuje si, že robotické systémy a technologie umělé inteligence jsou stále více 

používány v autonomních vozidlech, jako jsou autonomní automobily a civilní 

bezpilotní letouny; poznamenává, že některé členské státy již zavádějí nebo zvažují 

zavedení zvláštní právní úpravy v této oblasti, což by mohlo vést ke směsici 

vnitrostátních právních předpisů, které budou rozvoj autonomních vozidel brzdit; žádá 

tedy o jednotný soubor unijních pravidel, který nastaví správnou rovnováhu mezi zájmy 

uživatelů, podniků a jiných dotčených stran a zároveň zamezí nadměrné regulaci  

v oblasti robotiky a robotických systémů; 

14. žádá o spolupráci v oblasti regulace s cílem pozměnit některé mezinárodní dohody, jako 

je Vídeňská úmluva o silničním provozu ze dne 8. listopadu 1968 a Haagská úmluva  

o právu použitelném pro dopravní nehody ze dne 4. května 1971; 

15. je přesvědčen, že v případě autonomních vozidel nemusí být nezbytně nutné měnit 

úpravu právních podmínek souvisejících s pojištěním, jelikož se zavedením nových 

technologií si mohou dostatečně poradit běžné postupy a vztahy mezi provozovatelem, 

výrobcem a pojistitelem, tak jako tomu bylo v minulosti; 

16. zdůrazňuje, že využití robotiky ve zdravotnictví, zejména v případě robotických 

chirurgických zákroků, v nichž má Evropa prvenství, již tvoří rostoucí trh; žádá Komisi, 

aby zajistila podmínky pro četnější využívání těchto postupů; 

17. vyzývá Komisi, aby navýšila finanční prostředky na interdisciplinární studie 

společenských dopadů umělé inteligence a procesů strojového učení; 
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