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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná 
pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty 
Unie
(COM2021/0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0206),

– s ohledem na čl. 16 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0146/2021),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0000/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Účelem tohoto nařízení je zlepšit 
fungování vnitřního trhu stanovením 
jednotného právního rámce zejména pro 
vývoj umělé inteligence, její uvádění na trh 

(1) Účelem tohoto nařízení je zlepšit 
fungování vnitřního trhu stanovením 
jednotného právního rámce zejména pro 
vývoj umělé inteligence, její uvádění na 
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a využívání v souladu s hodnotami Unie. 
Toto nařízení sleduje řadu naléhavých 
důvodů veřejného zájmu, jako je například 
vysoká úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti 
a základních práv, a zajišťuje volný pohyb 
zboží a služeb založených na UI přes 
hranice, čímž brání členským státům 
ukládat omezení vývoje, uvádění na trh 
a používání systémů UI, pokud to není 
tímto nařízením výslovně povoleno.

trh, do provozu a využívání v souladu 
s hodnotami Unie. Toto nařízení sleduje 
řadu naléhavých důvodů veřejného zájmu, 
jako je například vysoká úroveň ochrany 
zdraví, bezpečnosti, základních práv a 
hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU), a zajišťuje volný 
pohyb zboží a služeb založených na UI 
přes hranice, čímž brání členským státům 
ukládat omezení vývoje, uvádění na trh 
a používání systémů UI, pokud to není 
tímto nařízením výslovně povoleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systémy umělé inteligence 
(systémy UI) lze snadno uplatnit v řadě 
hospodářských a společenských odvětví, 
včetně přeshraničních, a mohou obíhat 
v celé Unii. Některé členské státy již 
zkoumají možnost přijetí vnitrostátních 
pravidel, která by zajišťovala, že umělá 
inteligence bude bezpečná a že bude 
vyvíjena a používána v souladu 
s povinnostmi v oblasti základních práv. 
Rozdílné vnitrostátní předpisy mohou vést 
k roztříštěnosti vnitřního trhu a ke snížení 
právní jistoty pro provozovatele, kteří 
systémy UI vyvíjejí nebo používají. Proto 
je třeba zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany v celé Unii a zároveň 
zabránit rozdílům, které jsou překážkou 
volného oběhu systémů UI a souvisejících 
produktů a služeb na vnitřním trhu, tím, že 
budou stanoveny jednotné povinnosti 
provozovatelů a bude zaručena jednotná 
ochrana naléhavých důvodů obecného 
zájmu a práv osob na celém vnitřním trhu 
na základě článku 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU). 

(2) Systémy umělé inteligence 
(systémy UI) lze snadno uplatnit v řadě 
hospodářských a společenských odvětví, 
včetně přeshraničních, a mohou obíhat 
v celé Unii. Některé členské státy již 
zkoumají možnost přijetí vnitrostátních 
pravidel, která by zajišťovala, že umělá 
inteligence bude bezpečná a že bude 
vyvíjena a používána v souladu 
s povinnostmi v oblasti základních práv. 
Rozdílné vnitrostátní předpisy mohou vést 
k roztříštěnosti vnitřního trhu a ke snížení 
právní jistoty pro provozovatele, kteří 
systémy UI vyvíjejí nebo používají. Proto 
je třeba zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany v celé Unii a zároveň 
zabránit rozdílům, které jsou překážkou 
volného oběhu systémů UI a souvisejících 
produktů a služeb na vnitřním trhu, tím, že 
budou stanoveny jednotné povinnosti 
provozovatelů a bude zaručena jednotná 
ochrana naléhavých důvodů obecného 
zájmu a práv osob na celém vnitřním trhu 
na základě článku 114 Smlouvy 
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V rozsahu, v němž toto nařízení obsahuje 
zvláštní pravidla ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, která se týkají omezení používání 
systémů UI pro biometrickou identifikaci 
na dálku v „reálném čase“ na veřejně 
přístupných místech pro účely 
prosazování práva, je vhodné, aby se ve 
vztahu k těmto zvláštním pravidlům 
zakládalo na článku 16 SFEU. S ohledem 
na tato zvláštní pravidla a na použití 
článku 16 SFEU je vhodné provést 
konzultace s Evropským sborem pro 
ochranu osobních údajů.

o fungování Evropské unie (SFEU).

Or. en

Odůvodnění

Byl vytvořen nový bod odůvodnění 2a, který vysvětluje odkaz na článek 16 SFEU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Umělá inteligence často spoléhá 
na zpracování velkého množství dat a 
mnoho systémů a aplikací UI zpracovává 
osobní údaje. Toto nařízení je proto 
založeno rovněž na článku 16 SFEU, 
který zakotvuje právo každého na ochranu 
osobních údajů, které se jej týkají, a 
stanoví přijetí pravidel o ochraně 
fyzických osob při zpracovávání osobních 
údajů. S ohledem na článek 16 SFEU je 
vhodné konzultovat Evropský sbor pro 
ochranu osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Základní právo na ochranu 
osobních údajů je chráněno zejména 
nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 
2018/1725 a směrnicí 2016/680. Směrnice 
2002/58/ES navíc chrání soukromý život a 
důvěrný charakter sdělení a stanoví 
podmínky pro uchovávání jakýchkoli 
osobních a neosobních údajů v koncovém 
zařízení a také podmínky pro přístup k 
těmto údajům z tohoto zařízení. Tyto 
právní akty poskytují základ pro 
udržitelné a odpovědné zpracování údajů, 
včetně případů, kdy datové soubory 
zahrnují kombinaci osobních a 
neosobních údajů. Toto nařízení doplňuje 
právní předpisy Unie v oblasti ochrany 
údajů a soukromí, zejména tato jiná 
nařízení a směrnice, aniž by je ovlivnilo. 
Tímto nařízením není dotčeno 
uplatňování stávajících právních předpisů 
Unie upravujících zpracování osobních 
údajů, včetně úkolů a pravomocí 
nezávislých dozorových úřadů příslušných 
pro sledování dodržování těchto nástrojů. 
Tímto nařízením nejsou dotčena základní 
práva na soukromý život a ochranu údajů 
stanovená právními předpisy Unie o 
ochraně údajů a soukromí a zakotvená v 
Listině základních práv Evropské unie 
(dále jen „Listina“).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Umělá inteligence může zároveň 
v závislosti na okolnostech týkajících se 
jejího konkrétního uplatňování a využívání 
vytvářet rizika a působit újmu veřejným 
zájmům a právům, které jsou chráněny 
právem Unie. Tato újma může být hmotná 
nebo nehmotná.

(4) Umělá inteligence může zároveň 
v závislosti na okolnostech týkajících se 
jejího konkrétního uplatňování a využívání 
vytvářet rizika a působit újmu veřejným 
zájmům a základním právům fyzických 
osob, které jsou chráněny právem Unie. 
Tato újma může být hmotná nebo 
nehmotná.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k velkému dopadu, který 
může mít umělá inteligence na společnost, 
a potřebě budovat důvěru je nezbytné, aby 
umělá inteligence a její regulační rámec 
byly rozvíjeny v souladu s hodnotami Unie 
zakotvenými v článku 2 SEU, základními 
právy a svobodami zakotvenými ve 
Smlouvách, Listině a mezinárodních 
právních předpisech v oblasti lidských 
práv. Základním předpokladem je, aby 
byla umělá inteligence technologií 
zaměřenou na člověka. Neměla by 
nahrazovat lidskou autonomii ani 
předpokládat ztrátu osobní svobody a 
měla by sloužit především potřebám lidí a 
obecnému blahu. Měly by být poskytnuty 
záruky, které zajistí rozvoj a používání 
eticky zakotvené umělé inteligence, která 
respektuje hodnoty Unie a Listinu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je proto nezbytné zavést právní 
rámec Unie, kterým se stanoví 
harmonizovaná pravidla pro umělou 
inteligenci, s cílem podpořit vývoj, 
využívání a zavádění umělé inteligence na 
vnitřním trhu, který by zároveň splňoval 
vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, 
jako je například zdraví, bezpečnost 
a ochrana základních práv, která jsou 
uznávána a chráněna právem Unie. 
K dosažení tohoto cíle by měla být 
stanovena pravidla, která budou regulovat 
uvádění určitých systémů UI na trh a do 
provozu a tím zajišťovat bezproblémové 
fungování vnitřního trhu a umožňovat, aby 
tyto systémy měly prospěch ze zásady 
volného pohybu zboží a služeb. 
Stanovením těchto pravidel toto nařízení 
podporuje cíl Unie zastávat v celosvětovém 
kontextu čelnou pozici, pokud jde o rozvoj 
bezpečné, důvěryhodné a etické umělé 
inteligence, který vytyčila Evropská rada33, 
a zajišťuje ochranu etických zásad, kterou 
výslovně požadoval Evropský parlament34.

(5) Je proto nezbytné zavést právní 
rámec Unie, kterým se stanoví 
harmonizovaná pravidla pro umělou 
inteligenci, s cílem podpořit vývoj, 
využívání a zavádění umělé inteligence na 
vnitřním trhu, který by zároveň splňoval 
vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, 
jako je například zdraví, bezpečnost, 
ochrana základních práv, která jsou 
uznávána a chráněna právem Unie, a 
hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU. 
K dosažení tohoto cíle by měla být 
stanovena pravidla, která budou regulovat 
vývoj určitých systémů UI, jejich uvádění 
na trh, do provozu a používání, a tím 
zajišťovat bezproblémové fungování 
vnitřního trhu a umožňovat, aby tyto 
systémy měly prospěch ze zásady volného 
pohybu zboží a služeb. Stanovením těchto 
pravidel toto nařízení podporuje cíl Unie 
zastávat v celosvětovém kontextu čelnou 
pozici, pokud jde o rozvoj bezpečné, 
důvěryhodné a etické umělé inteligence, 
který vytyčila Evropská rada33, a zajišťuje 
ochranu výslovně požadovaných etických 
zásad34. 

__________________ __________________
33 Evropská rada, mimořádné zasedání 
Evropské rady (1. a 2. října 2020) – závěry, 
EUCO 13/20, 2020, s. 6.

33 Evropská rada, mimořádné zasedání 
Evropské rady (1. a 2. října 2020) – závěry, 
EUCO 13/20, 2020, s. 6.

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
20. října 2020 obsahující doporučení 
Komisi k rámci pro etické aspekty umělé 
inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií, 2020/2012(INL).

34 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
20. října 2020 obsahující doporučení 
Komisi k rámci pro etické aspekty umělé 
inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií, 2020/2012(INL).

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je třeba jednoznačně definovat 
pojem „systém UI“ s cílem zajistit právní 
jistotu a zároveň poskytnout flexibilitu 
umožňující přizpůsobit se budoucímu 
technologickému vývoji. Tato definice by 
měla být založena na klíčových funkčních 
vlastnostech tohoto softwaru, zejména na 
jeho schopnosti generovat pro danou sadu 
člověkem definovaných cílů výstupy, jako 
je například obsah, predikce, doporučení 
nebo rozhodnutí, které ovlivňují prostředí, 
s nímž systém komunikuje, ať už ve 
fyzické, nebo digitální dimenzi. Systémy 
UI mohou být navrženy tak, aby fungovaly 
s různou úrovní samostatnosti a aby mohly 
být použity buď samostatně, nebo jako 
součást určitého produktu bez ohledu na to, 
zda je systém do tohoto produktu fyzicky 
zabudován (vestavěný systém), nebo zda 
napomáhá funkčnosti tohoto produktu, aniž 
by do něho byl zabudován (nevestavěný 
systém). Definici systému UI by měl 
doplňovat seznam konkrétních technik 
a přístupů využívaných při jeho vývoji, 
který by měl být průběžně aktualizován 
s ohledem na vývoj trhu a technologií 
prostřednictvím přijímání aktů v přenesené 
pravomoci Komisí za účelem změny 
uvedeného seznamu.

(6) Je třeba jednoznačně definovat 
pojem „systém UI“ s cílem zajistit právní 
jistotu a zároveň poskytnout flexibilitu 
umožňující přizpůsobit se budoucímu 
technologickému vývoji. Tato definice by 
měla být založena na klíčových funkčních 
vlastnostech tohoto softwaru, zejména na 
jeho schopnosti generovat pro danou sadu 
cílů výstupy, jako je například obsah, 
predikce, doporučení nebo rozhodnutí, 
které ovlivňují prostředí, s nímž systém 
komunikuje, ať už ve fyzické, nebo 
digitální dimenzi. Systémy UI mohou být 
navrženy tak, aby fungovaly s různou 
úrovní samostatnosti a aby mohly být 
použity buď samostatně, nebo jako součást 
určitého produktu bez ohledu na to, zda je 
systém do tohoto produktu fyzicky 
zabudován (vestavěný systém), nebo zda 
napomáhá funkčnosti tohoto produktu, aniž 
by do něho byl zabudován (nevestavěný 
systém). Definici systému UI by měl 
doplňovat seznam konkrétních technik 
a přístupů využívaných při jeho vývoji, 
který by měl být průběžně aktualizován 
s ohledem na vývoj trhu a technologií 
prostřednictvím přijímání aktů v přenesené 
pravomoci Komisí za účelem změny 
uvedeného seznamu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pojem „biometrické údaje“ (7) Pojem „biometrické údaje“ 
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používaný v tomto nařízení je v souladu 
s pojmem „biometrické údaje“ 
definovaným v čl. 4 bodě 14 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/67935, v čl. 3 bodě 18 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/172536 a v čl. 3 bodě 13 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/68037 a měl by být vykládán 
konzistentně s nimi.

používaný v tomto nařízení je stejný jako 
v čl. 4 bodě 14 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v čl. 3 
bodě 18 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1725 a v čl. 3 bodě 13 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/680 a měl by být proto 
vykládán konzistentně s těmito 
ustanoveními. Biometrické údaje jsou 
dodatečné údaje vyplývající z konkrétního 
technického zpracování, týkající se 
fyzických či fyziologických znaků nebo 
znaků chování fyzické osoby. 

__________________ __________________
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 
č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 
21.11.2018, s. 39).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 
č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 
21.11.2018, s. 39).

37 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV (směrnice o prosazování 
práva) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

37 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV (směrnice o prosazování 
práva) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Or. en
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Odůvodnění

Byl doplněn odkaz na biometrické údaje v souladu s novou definicí vloženou do článku 3.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
také na instituce, úřady, orgány a agentury 
Unie, pokud jednají jako poskytovatel nebo 
uživatel systému UI. Systémy UI vyvinuté 
nebo používané výhradně pro vojenské 
účely by měly být z oblasti působnosti 
tohoto nařízení vyloučeny, pokud toto 
použití spadá do výlučné působnosti 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky upravené v hlavě V Smlouvy o EU 
(SEU). Tímto nařízením by neměla být 
dotčena ustanovení týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb stanovená ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES [ve znění aktu o digitálních 
službách].

(12) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
také na instituce, úřady, orgány a agentury 
Unie, pokud jednají jako poskytovatel nebo 
uživatel systému UI.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl z důvodu jasnosti rozdělen do tří samostatných bodů odůvodnění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Systémy UI vyvinuté nebo 
používané výhradně pro vojenské účely by 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
nařízení vyloučeny, pokud toto použití 



PE731.563v01-00 14/158 PR\1254442CS.docx

CS

spadá do výlučné působnosti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
upravené v hlavě V SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Tímto nařízením by neměla být 
dotčena ustanovení týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb stanovená ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES1a [ve znění aktu o digitálních 
službách].
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“) 
(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zajištění jednotné a vysoké 
úrovně ochrany veřejných zájmů, pokud 
jde o zdraví, bezpečnost a základní práva, 
by měly být pro všechny vysoce rizikové 
systémy UI stanoveny společné normativní 
standardy. Tyto standardy by měly být 

(13) V zájmu zajištění jednotné a vysoké 
úrovně ochrany veřejných zájmů, pokud 
jde o zdraví, bezpečnost, základní práva a 
hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU, 
by měly být pro všechny vysoce rizikové 
systémy UI stanoveny společné normativní 
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v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie (dále jen „Listina“) a se 
závazky Unie v oblasti mezinárodního 
obchodu a měly by být nediskriminační.

standardy. Tyto standardy by měly být 
v souladu s Listinou a se závazky Unie 
v oblasti mezinárodního obchodu a měly 
by být nediskriminační.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zavést přiměřený 
a účinný soubor závazných pravidel pro 
systémy UI, měl by být dodržován jasně 
definovaný přístup založený na posouzení 
rizik. Tento přístup by měl přizpůsobit typ 
a obsah těchto pravidel intenzitě a rozsahu 
rizik, která mohou systémy UI vytvářet. Je 
proto nezbytné zakázat některé postupy 
v oblasti UI a stanovit požadavky na 
vysoce rizikové systémy UI a povinnosti 
příslušných provozovatelů, jakož 
i povinnosti transparentnosti pro určité 
systémy UI.

(14) Aby bylo možné zavést přiměřený 
a účinný soubor závazných pravidel pro 
systémy UI, měl by být dodržován jasně 
definovaný přístup založený na posouzení 
rizik. Tento přístup by měl přizpůsobit typ 
a obsah těchto pravidel intenzitě a rozsahu 
rizik, která mohou systémy UI vytvářet. Je 
proto nezbytné zakázat některé 
nepřijatelné postupy v oblasti UI a stanovit 
požadavky na vysoce rizikové systémy UI 
a povinnosti příslušných provozovatelů, 
jakož i povinnosti transparentnosti pro 
určité systémy UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Na jedné straně přináší využívání 
umělé inteligence celou řadu výhod, avšak 
tuto technologii lze používat i nesprávně 
a může se stát zdrojem nových 
a výkonných nástrojů umožňujících 
manipulativní a vykořisťovatelské praktiky 
a praktiky v oblasti sociální kontroly. Tyto 
praktiky jsou mimořádně škodlivé a měly 

(15) Na jedné straně přináší využívání 
umělé inteligence celou řadu výhod, avšak 
tuto technologii lze používat i nesprávně 
a může se stát zdrojem nových 
a výkonných nástrojů umožňujících 
manipulativní a vykořisťovatelské praktiky 
a praktiky v oblasti sociální kontroly. Tyto 
praktiky jsou mimořádně škodlivé a 
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by být zakázány, protože jsou v rozporu 
s hodnotami Unie v oblasti úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, rovnosti, demokracie 
a právního státu a se základními právy 
Unie, včetně práva na zákaz diskriminace, 
na ochranu údajů a soukromí a práva 
dítěte.

zneužívající a měly by být zakázány, 
protože jsou v rozporu s hodnotami Unie 
v oblasti úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, rovnosti, demokracie a právního 
státu a se základními právy Unie, včetně 
práva na zákaz diskriminace, na ochranu 
údajů a soukromí a práva dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Systémy UI používané 
donucovacími orgány nebo jejich jménem 
k predikci pravděpodobnosti, že se fyzická 
osoba dopustí trestného činu nebo 
recidivy, a to na základě profilování a 
individuálního posouzení rizik, s sebou 
nesou zvláštní riziko diskriminace 
určitých osob nebo skupin osob, neboť 
porušují lidskou důstojnost, jakož i 
klíčovou právní zásadu presumpce neviny. 
Takové systémy UI by proto měly být 
zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Prediktivní policejní činnost by měla patřit mezi zakázané praktiky, protože porušuje 
presumpci neviny a lidskou důstojnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
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praktiky, které jsou zakázány právními 
předpisy Unie, včetně právních předpisů o 
ochraně údajů, nediskriminaci, ochraně 
spotřebitele a hospodářské soutěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) V souladu s přístupem tohoto 
nařízení založeným na posouzení rizik by 
měl být v příloze tohoto nařízení stanoven 
seznam vysoce rizikových systémů UI, 
který by měl být pravidelně vyhodnocován 
a přezkoumáván, s výhradou náležitého 
zapojení a konzultace zúčastněných stran 
a občanské společnosti konzultací s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Vysoce rizikové systémy UI by 
měly být uváděny na trh Unie nebo do 
provozu pouze tehdy, splňují-li určité 
závazné požadavky. Tyto požadavky by 
měly zajistit, aby vysoce rizikové systémy 
UI, které jsou dostupné v Unii nebo jejichž 
výstupy jsou v Unii jinak využívány, 
nepředstavovaly nepřijatelné riziko pro 
důležité veřejné zájmy Unie uznané 
a chráněné právem Unie. Systémy UI 
označené jako vysoce rizikové by měly být 
omezeny na systémy, které mají významný 
škodlivý dopad na zdraví, bezpečnost 

(27) Vysoce rizikové systémy UI by 
měly být uváděny na trh Unie, do provozu 
nebo být používány pouze tehdy, splňují-li 
určité závazné požadavky. Tyto požadavky 
by měly zajistit, aby vysoce rizikové 
systémy UI, které jsou dostupné v Unii 
nebo jejichž výstupy jsou v Unii jinak 
využívány, nepředstavovaly nepřijatelné 
riziko pro důležité veřejné zájmy Unie 
uznané a chráněné právem Unie a nebyly v 
rozporu s hodnotami Unie zakotvenými v 
článku 2 SEU. Systémy UI označené jako 
vysoce rizikové by měly být omezeny na 
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a základní práva osob v Unii, a toto 
omezení minimalizuje jakékoli případné 
omezení mezinárodního obchodu.

systémy, které mají významný škodlivý 
dopad na zdraví, bezpečnost a základní 
práva osob v Unii, a toto omezení 
minimalizuje jakékoli případné omezení 
mezinárodního obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Systémy UI by mohly mít 
nepříznivé účinky na zdraví a bezpečnost 
osob, zejména pokud tyto systémy fungují 
jako součásti produktů. V souladu s cíli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které mají usnadnit volný pohyb produktů 
na vnitřním trhu a zajistit, aby se na trh 
dostávaly pouze bezpečné a jinak 
vyhovující produkty, je důležitá náležitá 
prevence a zmírňování bezpečnostních 
rizik, která mohou případně vyplývat 
z produktu jako celku v důsledku jeho 
digitálních prvků, včetně systémů UI. 
Například stále autonomnější roboti, ať už 
v kontextu výroby, nebo osobní asistence 
a péče, by měli být schopni bezpečně 
fungovat a vykonávat své funkce ve 
složitých prostředích. Obdobně ve 
zdravotnictví, kde existuje obzvláště 
vysoké riziko v oblasti života a zdraví, by 
měly být stále sofistikovanější diagnostické 
systémy a systémy podporující lidská 
rozhodnutí spolehlivé a přesné. Míra 
nepříznivého dopadu systému UI na 
základní práva chráněná Listinou je 
obzvláště důležitá v případě, že je systém 
UI klasifikován jako vysoce rizikový. Tato 
práva zahrnují právo na lidskou 
důstojnost, respektování soukromého 
a rodinného života, ochranu osobních 
údajů, svobodu projevu a informací, 
svobodu shromažďování a sdružování 

(28) Systémy UI by mohly mít 
nepříznivé účinky na zdraví a bezpečnost 
osob, zejména pokud tyto systémy fungují 
jako bezpečnostní součásti produktů. 
V souladu s cíli harmonizačních právních 
předpisů Unie, které mají usnadnit volný 
pohyb produktů na vnitřním trhu a zajistit, 
aby se na trh dostávaly pouze bezpečné 
a jinak vyhovující produkty, je důležitá 
náležitá prevence a zmírňování rizik v 
oblasti bezpečnosti a zabezpečení, která 
mohou případně vyplývat z produktu jako 
celku v důsledku jeho digitálních prvků, 
včetně systémů UI. Například stále 
autonomnější roboti, ať už v kontextu 
výroby, nebo osobní asistence a péče, by 
měli být schopni bezpečně fungovat 
a vykonávat své funkce ve složitých 
prostředích. Obdobně ve zdravotnictví, kde 
existuje obzvláště vysoké riziko v oblasti 
života a zdraví, by měly být stále 
sofistikovanější diagnostické systémy 
a systémy podporující lidská rozhodnutí 
spolehlivé a přesné.
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a zákaz diskriminace, ochranu 
spotřebitele, práva pracovníků, práva osob 
s postižením, právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces, právo na 
obhajobu a presumpci neviny a právo na 
řádnou správu. Kromě těchto práv je třeba 
zdůraznit zvláštní práva dětí zakotvená 
v článku 24 Listiny základních práv EU 
a v Úmluvě OSN o právech dítěte (ve 
vztahu k digitálnímu prostředí dále 
rozpracovaná v obecné připomínce č. 25 
k Úmluvě o právech dítěte), které v obou 
případech vyžadují zohlednění 
zranitelnosti dětí a poskytnutí této 
ochrany a péče, která je nezbytná pro 
jejich blaho. Při posuzování závažnosti 
újmy, kterou může systém UI způsobit, 
a to i ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti 
osob, by mělo být zohledněno také 
základní právo na vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí zakotvené 
v Listině a provedené do politik Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění byl rozdělen do dvou částí s cílem zdůraznit prvek základních práv.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Míra nepříznivého dopadu systému 
UI na základní práva chráněná Listinou 
je obzvláště důležitá v případě, že je 
systém UI klasifikován jako vysoce 
rizikový bez ohledu na oblast použití. Tato 
práva zahrnují právo na lidskou 
důstojnost, respektování soukromého 
a rodinného života, ochranu osobních 
údajů, svobodu projevu a informací, 
svobodu shromažďování a sdružování, 
zákaz diskriminace, ochranu spotřebitele, 
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práva pracovníků, práva osob 
s postižením, právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces, právo na 
obhajobu a presumpci neviny a právo na 
řádnou správu. Kromě těchto práv je třeba 
zdůraznit zvláštní práva dětí zakotvená 
v článku 24 Listiny a v Úmluvě OSN 
o právech dítěte (ve vztahu k digitálnímu 
prostředí dále rozpracovaná v obecné 
připomínce č. 25 k Úmluvě o právech 
dítěte), které v obou případech vyžadují 
zohlednění zranitelnosti dětí a poskytnutí 
této ochrany a péče, která je nezbytná pro 
jejich blaho. Při posuzování závažnosti 
újmy, kterou může systém UI způsobit, 
a to i ve vztahu ke zdraví a bezpečnosti 
osob, by mělo být zohledněno také 
základní právo na vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí provedené do 
práva a politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud jde o samostatné systémy 
UI, jimiž se rozumí vysoce rizikové 
systémy UI s výjimkou těch, které 
představují bezpečnostní součásti produktů 
nebo které jsou samy produkty, je vhodné 
je klasifikovat jako vysoce rizikové, pokud 
s ohledem na určený účel představují 
vysoké riziko újmy na zdraví a bezpečnosti 
nebo na základních právech osob 
s přihlédnutím jak k závažnosti možné 
újmy, tak k pravděpodobnosti, že nastane, 
a pokud jsou využívány v celé řadě oblastí 
uvedených v tomto nařízení, které jsou 
výslovně definovány předem. Identifikace 
těchto systémů je založena na stejné 
metodice a kritériích, jaké se předpokládají 
i u jakýchkoli budoucích změn seznamu 

(32) Pokud jde o samostatné systémy 
UI, jimiž se rozumí vysoce rizikové 
systémy UI s výjimkou těch, které 
představují bezpečnostní součásti produktů 
nebo které jsou samy produkty, je vhodné 
je klasifikovat jako vysoce rizikové, pokud 
s ohledem na určený účel představují 
vysoké riziko újmy na zdraví, bezpečnosti 
nebo na základních právech fyzických osob 
či na hodnotách Unie zakotvených v 
článku 2 SEU, s přihlédnutím jak k 
závažnosti možné újmy, tak k 
pravděpodobnosti, že nastane, a pokud jsou 
využívány v celé řadě oblastí uvedených v 
tomto nařízení, které jsou výslovně 
definovány předem. Identifikace těchto 
systémů je založena na stejné metodice 
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vysoce rizikových systémů UI. a kritériích, jaké se předpokládají 
i u jakýchkoli budoucích změn seznamu 
vysoce rizikových systémů UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Za vysoce rizikové by měly být 
považovány systémy UI používané ve 
vzdělávání nebo v odborné přípravě, 
zejména při určování přístupu osob do 
školských institucí a institucí odborného 
vzdělávání, jejich přidělování do těchto 
institucí nebo pro hodnocení osob v testech 
jako součásti nebo jako předpokladu jejich 
vzdělávání, protože mohou určovat 
vzdělávací a profesní průběh života lidí 
a tak ovlivňovat jejich schopnost zajišťovat 
si živobytí. Pokud budou tyto systémy 
navrženy a používány nesprávně, mohou 
porušovat právo na vzdělávání a odbornou 
přípravu i právo nebýt diskriminován 
a fixovat historické vzorce diskriminace.

(35) Systémy UI používané ve 
vzdělávání nebo v odborné přípravě, 
zejména při určování přístupu osob do 
školských institucí a institucí odborného 
vzdělávání, jejich přidělování do těchto 
institucí nebo pro hodnocení osob v testech 
jako součásti nebo jako předpokladu jejich 
vzdělávání, by měly být klasifikovány jako 
vysoce rizikové systémy UI, protože mohou 
určovat vzdělávací a profesní průběh života 
lidí a tak ovlivňovat jejich schopnost 
zajišťovat si živobytí. Pokud budou tyto 
systémy navrženy a používány nesprávně, 
mohou porušovat právo na vzdělávání 
a odbornou přípravu i právo nebýt 
diskriminován a fixovat historické vzorce 
diskriminace. Zejména děti představují 
zvláště zranitelnou skupinu osob a 
vyžadují dodatečné záruky. Systémy UI 
navržené tak, aby utvářely vývoj dětí 
prostřednictvím personalizované péče 
nebo kognitivního či emočního rozvoje, by 
proto měly být klasifikovány jako vysoce 
rizikové systémy UI. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Další oblastí, ve které si používání 
systémů UI zaslouží zvláštní pozornost, je 
přístup k určitým základním soukromým 
a veřejným službám a výhodám nezbytným 
pro plné zapojení osob do společnosti nebo 
pro zlepšení jejich životní úrovně. Jako 
vysoce rizikové systémy UI by měly být 
klasifikovány zejména systémy UI 
používané k hodnocení rizika úvěrů nebo 
úvěruschopnosti fyzických osob, protože 
určují přístup těchto osob k finančním 
zdrojům nebo k základním službám, jako je 
bydlení, elektřina a telekomunikační 
služby. Systémy UI používané k tomuto 
účelu mohou vést k diskriminaci osob nebo 
skupin a fixovat historické vzorce 
diskriminace, například na základě 
rasového nebo etnického původu, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace, nebo vytvářet nové formy 
diskriminačních dopadů. Vzhledem k velmi 
omezenému rozsahu tohoto dopadu 
a dostupným alternativám na trhu je 
vhodné stanovit výjimku pro systémy UI 
užívané pro účely posouzení 
úvěruschopnosti a hodnocení rizika 
úvěrů, pokud je uvedou do provozu malí 
poskytovatelé pro svou vlastní potřebu. 
Fyzické osoby, které žádají o dávky 
sociálního zabezpečení a veřejné asistenční 
služby u orgánů veřejné správy, případně 
kterým jsou tyto dávky a služby 
poskytovány, jsou zpravidla na těchto 
dávkách a službách závislé a nacházejí se 
ve vztahu k odpovědným orgánům ve 
zranitelném postavení. Využívání systémů 
UI k určování toho, zda by tyto orgány 
měly tyto výhody a služby zamítnout, 
omezit, zrušit nebo žádat jejich navrácení, 
může mít významný dopad na živobytí 
daných osob a může porušovat jejich 
základní práva, jako je právo na sociální 
ochranu, na zákaz diskriminace, na lidskou 
důstojnost nebo na účinnou právní 
ochranu. Tyto systémy by proto měly být 
klasifikovány jako vysoce rizikové. Toto 

(37) Další oblastí, ve které si používání 
systémů UI zaslouží zvláštní pozornost, je 
přístup k určitým základním soukromým 
a veřejným službám a výhodám nezbytným 
pro plné zapojení osob do společnosti nebo 
pro zlepšení jejich životní úrovně. Jako 
vysoce rizikové systémy UI by měly být 
klasifikovány zejména systémy UI 
používané k hodnocení rizika úvěrů nebo 
úvěruschopnosti fyzických osob, protože 
určují přístup těchto osob k finančním 
zdrojům nebo k základním službám, jako je 
bydlení, elektřina a telekomunikační 
služby. Systémy UI používané k tomuto 
účelu mohou vést k diskriminaci osob nebo 
skupin a fixovat historické vzorce 
diskriminace, například na základě 
rasového nebo etnického původu, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace, nebo vytvářet nové formy 
diskriminačních dopadů. Fyzické osoby, 
které žádají o dávky sociálního 
zabezpečení a veřejné asistenční služby 
u orgánů veřejné správy, případně kterým 
jsou tyto dávky a služby poskytovány, jsou 
zpravidla na těchto dávkách a službách 
závislé a nacházejí se ve vztahu 
k odpovědným orgánům ve zranitelném 
postavení. Využívání systémů UI 
k určování toho, zda by tyto orgány měly 
tyto výhody a služby zamítnout, omezit, 
zrušit nebo žádat jejich navrácení, může 
mít významný dopad na živobytí daných 
osob a může porušovat jejich základní 
práva, jako je právo na sociální ochranu, na 
zákaz diskriminace, na lidskou důstojnost 
nebo na účinnou právní ochranu. Tyto 
systémy by proto měly být klasifikovány 
jako vysoce rizikové. Toto nařízení by však 
nemělo bránit rozvoji a využívání 
inovativních přístupů ve veřejné správě, 
pro kterou by mohlo být širší využívání 
vyhovujících a bezpečných systémů UI 
prospěšné, pokud tyto systémy 
nepředstavují vysoké riziko pro právnické 
a fyzické osoby. A konečně by měly být 
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nařízení by však nemělo bránit rozvoji 
a využívání inovativních přístupů ve 
veřejné správě, pro kterou by mohlo být 
širší využívání vyhovujících a bezpečných 
systémů UI prospěšné, pokud tyto systémy 
nepředstavují vysoké riziko pro právnické 
a fyzické osoby. A konečně by měly být 
jako vysoce rizikové klasifikovány rovněž 
systémy UI používané při dispečinku 
pohotovostních služeb nebo stanovení 
priorit při tomto dispečinku, protože 
rozhodují v situacích, které jsou velmi 
kritické pro život a zdraví osob a jejich 
majetek.

jako vysoce rizikové klasifikovány rovněž 
systémy UI používané při dispečinku 
pohotovostních služeb nebo stanovení 
priorit při tomto dispečinku, protože 
rozhodují v situacích, které jsou velmi 
kritické pro život a zdraví osob a jejich 
majetek.

Or. en

Odůvodnění

Pro malé poskytovatele by neměla platit výjimka, protože neobjektivní systémy UI používané k 
posouzení úvěruschopnosti mohou mít stále relevantní dopady na životy lidí, bez ohledu na 
jejich počet.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Opatření donucovacích orgánů 
zahrnující určitá použití systémů UI se 
vyznačují značným stupněm nerovnováhy 
sil a mohou vést ke sledování fyzické 
osoby, jejímu zatčení nebo zbavení 
svobody, jakož i k dalším nepříznivým 
dopadům na základní práva zaručená 
Listinou. Zejména v případě, že systém UI 
nebyl trénován na vysoce kvalitních 
datech, nesplňuje odpovídající požadavky 
na přesnost nebo spolehlivost nebo není 
před uvedením na trh nebo jiným 
uvedením do provozu řádně navržen 
a otestován, může dojít k vyčleňování osob 
diskriminačním nebo jinak nesprávným 
nebo nespravedlivým způsobem. Kromě 
toho by mohl být omezen výkon důležitých 

(38) Opatření donucovacích orgánů 
zahrnující určitá použití systémů UI se 
vyznačují značným stupněm nerovnováhy 
sil a mohou vést ke sledování fyzické 
osoby, jejímu zatčení nebo zbavení 
svobody, jakož i k dalším nepříznivým 
dopadům na základní práva zaručená 
Listinou. Zejména v případě, že systém UI 
nebyl trénován na vysoce kvalitních 
datech, nesplňuje odpovídající požadavky 
na přesnost nebo spolehlivost nebo není 
před uvedením na trh nebo jiným 
uvedením do provozu řádně navržen 
a otestován, může dojít k vyčleňování osob 
diskriminačním nebo jinak nesprávným 
nebo nespravedlivým způsobem. Kromě 
toho by mohl být omezen výkon důležitých 
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základních procesních práv, jako je právo 
na účinnou právní ochranu a na 
spravedlivý proces, jakož i právo na 
obhajobu a presumpce neviny, zejména 
pokud tyto systémy UI nejsou dostatečně 
transparentní, vysvětlitelné 
a zdokumentované. Je proto vhodné 
označit za vysoce rizikové celou řadu 
systémů UI určených k použití v kontextu 
prosazování práva, kde je přesnost, 
spolehlivost a transparentnost obzvláště 
důležitá, s cílem zabránit nepříznivým 
dopadům, zachovat důvěru veřejnosti 
a zajistit odpovědnost a účinné opravné 
prostředky. S ohledem na povahu 
dotčených činností a na rizika s nimi 
spojená by tyto vysoce rizikové systémy 
UI měly zahrnovat zejména systémy UI 
určené k využívání donucovacími orgány 
k individuálnímu hodnocení rizik, 
polygrafy a podobné nástroje, případně 
systémy užívané k detekci emočního stavu 
fyzických osob, k odhalování tzv. deep 
fakes, k vyhodnocování spolehlivosti 
důkazů v trestním řízení, k predikci 
výskytu nebo opakování skutečné nebo 
potenciální trestné činnosti na základě 
profilování fyzických osob nebo 
k posuzování osobnostních a povahových 
rysů nebo předchozí trestné činnosti 
fyzických osob nebo skupin, k profilování 
v průběhu odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů, jakož i k analýze 
trestné činnosti ve vztahu k fyzickým 
osobám. Systémy UI výslovně určené 
k použití daňovými a celními orgány při 
správním řízení by neměly být považovány 
za vysoce rizikové systémy UI používané 
donucovacími orgány za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání trestných 
činů.

základních procesních práv, jako je právo 
na účinnou právní ochranu a na 
spravedlivý proces, jakož i právo na 
obhajobu a presumpce neviny, zejména 
pokud tyto systémy UI nejsou dostatečně 
transparentní, vysvětlitelné 
a zdokumentované. Je proto vhodné 
označit za vysoce rizikové celou řadu 
systémů UI určených k použití v kontextu 
prosazování práva, kde je přesnost, 
spolehlivost a transparentnost obzvláště 
důležitá, s cílem zabránit nepříznivým 
dopadům, zachovat důvěru veřejnosti 
a zajistit odpovědnost a účinné opravné 
prostředky. S ohledem na povahu 
dotčených činností a na rizika s nimi 
spojená by tyto vysoce rizikové systémy 
UI měly zahrnovat zejména systémy UI 
určené k využívání donucovacími orgány, 
polygrafy a podobné nástroje, případně 
systémy užívané k detekci emočního stavu 
fyzických osob, k odhalování tzv. deep 
fakes, k vyhodnocování spolehlivosti 
důkazů v trestním řízení, k profilování 
v průběhu odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů, jakož i k analýze 
trestné činnosti ve vztahu k fyzickým 
osobám. Systémy UI výslovně určené 
k použití daňovými a celními orgány při 
správním řízení by neměly být 
klasifikovány jako vysoce rizikové 
systémy UI používané donucovacími 
orgány za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

Používání systémů UI pro prediktivní policejní práci by mělo být zakázáno, nikoli vysoce 
rizikové.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Určité systémy UI určené k výkonu 
spravedlnosti a demokratických procesů by 
měly být klasifikovány jako vysoce 
rizikové s ohledem na jejich potenciálně 
významný dopad na demokracii, právní 
stát a individuální svobody, jakož i na 
právo na účinnou právní ochranu a na 
spravedlivý proces. Jako vysoce rizikové je 
vhodné kvalifikovat systémy UI, jejichž 
cílem je poskytovat pomoc justičním 
orgánům při zkoumání a výkladu 
skutečností a práva a při uplatňování práva 
na konkrétní soubor skutečností, zejména 
z důvodu řešení rizik možného zkreslení, 
chyb a neprůhlednosti. Tato kvalifikace by 
se však neměla vztahovat na systémy UI 
určené pro čistě pomocné správní činnosti, 
které neovlivňují faktický výkon 
spravedlnosti v jednotlivých případech, 
jako je například anonymizace nebo 
pseudonymizace soudních rozhodnutí, 
dokumentů nebo údajů, komunikace mezi 
zaměstnanci, administrativní úkoly nebo 
přidělování zdrojů.

(40) Určité systémy UI určené k výkonu 
spravedlnosti a demokratických procesů by 
měly být klasifikovány jako vysoce 
rizikové s ohledem na jejich potenciálně 
významný dopad na demokracii, právní 
stát a individuální svobody, jakož i na 
právo na účinnou právní ochranu a na 
spravedlivý proces. Jako vysoce rizikové je 
vhodné kvalifikovat systémy UI, jejichž 
cílem je poskytovat pomoc justičním 
orgánům při zkoumání a výkladu 
skutečností a práva a při uplatňování práva 
na konkrétní soubor skutečností, zejména 
z důvodu řešení rizik možného zkreslení, 
chyb a neprůhlednosti. Tato kvalifikace by 
se však neměla vztahovat na systémy UI 
určené pro čistě pomocné správní činnosti, 
které neovlivňují faktický výkon 
spravedlnosti v jednotlivých případech, 
jako je například anonymizace nebo 
pseudonymizace soudních rozhodnutí, 
dokumentů nebo údajů, komunikace mezi 
zaměstnanci, administrativní úkoly nebo 
přidělování zdrojů. Aby bylo možné řešit 
rizika, která pro volební právo zakotvené v 
článku 39 Listiny představují nepatřičné 
vnější vměšování a nepřiměřené dopady 
na demokratické procesy, demokracii a 
právní stát, měly by být systémy UI 
používané v politických kampaních k 
ovlivňování hlasů fyzických osob v 
místních a vnitrostátních volbách nebo 
volbách do Evropského parlamentu nebo 
ke sčítání a zpracování hlasů v těchto 
volbách klasifikovány jako vysoce rizikové 
systémy UI.

Or. en
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Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je harmonizace s dodatky v oblasti spravedlnosti a 
demokracie v příloze III.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Vzhledem k potenciálnímu riziku 
klamání a způsobení individuální i 
společenské újmy by měly některé systémy 
UI zároveň podléhat požadavkům na 
transparentnost a měly by být 
klasifikovány jako vysoce rizikové systémy 
UI. Zejména systémy UI, které vytvářejí 
tzv. deep fakes představující existující 
osoby, mají potenciál jak manipulovat s 
fyzickými osobami, které si tyto deep fakes 
prohlížejí, tak poškodit osoby, které 
zobrazují nebo klamavě zastupují, zatímco 
systémy UI, které na základě omezeného 
lidského vstupu vytvářejí komplexní text, 
jako jsou zpravodajské články, články 
veřejného mínění, romány, scénáře a 
vědecké články („autoři umělé 
inteligence“), mají potenciál manipulovat, 
klamat nebo vystavovat fyzické osoby 
zabudovaným předsudkům nebo 
nepřesnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Skutečnost, že daný systém UI je 
podle tohoto nařízení klasifikován jako 
vysoce rizikový, by neměla být vykládána 

(41) Skutečnost, že daný systém UI je 
podle tohoto nařízení klasifikován jako 
vysoce rizikový systém UI, by neměla být 
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v tom smyslu, že používání tohoto systému 
musí být nezbytně zákonné podle jiných 
aktů práva Unie nebo podle vnitrostátních 
právních předpisů slučitelných s právem 
Unie, které se týkají například ochrany 
osobních údajů, používání polygrafů 
a podobných nástrojů nebo jiných systémů 
ke zjišťování emočního stavu fyzických 
osob. K jakémukoli takovému využívání 
by mělo i nadále docházet pouze v souladu 
s příslušnými požadavky vyplývajícími 
z Listiny a z příslušných aktů sekundárního 
práva Unie a vnitrostátního práva. Toto 
nařízení by nemělo být chápáno tak, že 
poskytuje právní základ pro zpracování 
osobních údajů, případně včetně zvláštních 
kategorií osobních údajů.

vykládána v tom smyslu, že používání 
tohoto systému musí být nezbytně zákonné 
podle jiných aktů práva Unie nebo podle 
vnitrostátních právních předpisů 
slučitelných s právem Unie, které se týkají 
například ochrany osobních údajů, 
používání polygrafů a podobných nástrojů 
nebo jiných systémů ke zjišťování 
emočního stavu fyzických osob. 
K jakémukoli takovému využívání by mělo 
i nadále docházet pouze v souladu 
s příslušnými požadavky vyplývajícími 
z Listiny a z příslušných aktů sekundárního 
práva Unie a vnitrostátního práva. Toto 
nařízení by nemělo být chápáno tak, že 
poskytuje právní základ pro zpracování 
osobních údajů, včetně zvláštních kategorií 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Pro výkonnost celé řady systémů 
UI má zásadní význam vysoká kvalita dat, 
zejména pokud jsou používány techniky 
zahrnující trénování modelů s cílem 
zajistit, aby vysoce rizikový systém UI 
fungoval dle předpokladu a bezpečně a aby 
se nestal zdrojem diskriminace, kterou 
právo Unie zakazuje. Soubory vysoce 
kvalitních tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat 
vyžadují zavedení vhodných postupů 
správy a řízení dat. Soubory tréninkových 
dat, dat pro ověřování platnosti 
a testovacích dat by měly být dostatečně 
relevantní, reprezentativní, bez chyb 
a úplné s ohledem na určený účel systému. 
Měly by rovněž vykazovat příslušné 
statistické vlastnosti, včetně údajů 
o osobách nebo skupinách osob, pro které 

(44) Pro výkonnost celé řady systémů 
UI má zásadní význam vysoká kvalita dat, 
zejména pokud jsou používány techniky 
zahrnující trénování modelů s cílem 
zajistit, aby vysoce rizikový systém UI 
fungoval dle předpokladu a bezpečně a aby 
se nestal zdrojem diskriminace, kterou 
právo Unie zakazuje. Soubory vysoce 
kvalitních tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat 
vyžadují zavedení vhodných postupů 
správy a řízení dat. Soubory tréninkových 
dat, dat pro ověřování platnosti 
a testovacích dat by měly být dostatečně 
relevantní, reprezentativní, aktuální, v 
nejvyšší možné míře bez chyb a co 
nejúplnější s ohledem na určený účel nebo 
důvodně předvídatelné použití systému. 
Měly by rovněž vykazovat příslušné 
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má být daný vysoce rizikový systém UI 
používán. Soubory tréninkových dat, dat 
pro ověřování platnosti a testovacích dat by 
měly s ohledem na svůj určený účel 
zohledňovat zejména rysy, vlastnosti nebo 
prvky, které jsou specifické pro konkrétní 
zeměpisné, behaviorální nebo funkční 
prostředí nebo kontext, ve kterém má být 
systém UI používán. V zájmu ochrany 
práva jiných osob na zabránění 
diskriminaci, která by mohla vyplynout ze 
zkreslení v rámci systémů UI, by 
poskytovatelé měli mít možnost 
zpracovávat také zvláštní kategorie 
osobních údajů jako záležitost 
významného veřejného zájmu s cílem 
zajistit sledování, detekci a opravu tohoto 
zkreslení ve vztahu k vysoce rizikovým 
systémům UI.

statistické vlastnosti, včetně údajů 
o osobách nebo skupinách osob, pro které 
má být daný vysoce rizikový systém UI 
používán nebo jeho použití je důvodně 
předvídatelné. Soubory tréninkových dat, 
dat pro ověřování platnosti a testovacích 
dat by měly s ohledem na svůj určený účel 
nebo důvodně předvídatelné použití 
zohledňovat zejména rysy, vlastnosti nebo 
prvky, které jsou specifické pro konkrétní 
zeměpisné, kulturní, behaviorální nebo 
funkční prostředí nebo kontext, ve kterém 
má být systém UI používán nebo ve kterém 
je jeho použití důvodně předvídatelné.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 10.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Právo na soukromí a na ochranu 
údajů musí být zaručeno během celého 
životního cyklu systému UI. V tomto 
ohledu mají zásady minimalizace údajů a 
záměrné a standardní ochrany údajů, jak 
jsou stanoveny v právních předpisech 
Unie o ochraně údajů, zásadní význam, 
pokud zpracování údajů představuje 
významná rizika pro základní práva 
jednotlivců. Poskytovatelé a uživatelé 
systémů UI by měli zavést nejmodernější 
technická a organizační opatření na 
ochranu těchto práv. Tato opatření by 
měla zahrnovat nejen anonymizaci a 
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šifrování, ale také využívání stále 
dostupnější technologie, která umožňují 
vkládat do dat algoritmy a získávat cenné 
informace bez přenosu mezi stranami 
nebo bez zbytečného kopírování 
samotných nezpracovaných nebo 
strukturovaných dat.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 10.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45b) Poskytovatelé nemusí mít vždy 
přístup k datovým souborům potřebným k 
vývoji vysoce rizikových systémů UI, 
například pokud jsou datové soubory ve 
výlučném vlastnictví uživatele a 
poskytovatel uživateli dodává pouze 
nástroje a techniky pro vývoj systému UI. 
Za takových okolností poskytovatel 
nemůže objektivně splnit požadavky a 
povinnosti týkající se kvality datových 
souborů stanovené v tomto nařízení. Tyto 
povinnosti by proto měl plnit uživatel na 
základě dohody mezi poskytovatelem a 
uživatelem.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 10.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby bylo umožněno prosazování 
tohoto nařízení a byly vytvořeny rovné 
podmínky pro provozovatele, a rovněž 
s přihlédnutím k různým formám 
zpřístupňování digitálních produktů, je 
důležité zajistit, aby osoby usazené v Unii 
mohly za všech okolností poskytnout 
orgánům veškeré nezbytné informace 
o souladu systému UI. Poskytovatelé 
usazení mimo Unii proto v případě, že 
dodávají do Unie systémy UI, u nichž 
nelze identifikovat dovozce, předem 
jmenují formou písemného pověření svého 
zplnomocněného zástupce usazeného 
v Unii.

(56) Aby bylo umožněno prosazování 
tohoto nařízení a byly vytvořeny rovné 
podmínky pro provozovatele, a rovněž 
s přihlédnutím k různým formám 
zpřístupňování digitálních produktů, je 
důležité zajistit, aby osoby usazené v Unii 
mohly za všech okolností poskytnout 
orgánům veškeré nezbytné informace 
o souladu systému UI. Poskytovatelé 
usazení mimo Unii proto v případě, že 
dodávají do Unie systémy UI, předem 
jmenují formou písemného pověření svého 
zplnomocněného zástupce usazeného 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s čl. 25 odst. 1.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Klíčovou úlohu při poskytování 
technických řešení zajišťujících dodržování 
tohoto nařízení poskytovatelům by měla 
hrát normalizace. Jeden z prostředků, které 
poskytovatelům umožní prokázat soulad 
s požadavky tohoto nařízení, by mělo 
představovat dodržování harmonizovaných 
norem definovaných v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1025/201254. V oblastech, kde 
harmonizované normy buď neexistují, 
nebo jsou nedostatečné, by však Komise 
mohla přijmout společné technické 
specifikace.

(61) Klíčovou úlohu při poskytování 
technických řešení zajišťujících dodržování 
tohoto nařízení poskytovatelům by měla 
hrát normalizace. Jeden z prostředků, které 
poskytovatelům umožní prokázat soulad 
s požadavky tohoto nařízení, by mělo 
představovat dodržování harmonizovaných 
norem definovaných v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1025/201254. K zajištění účinnosti 
norem a normalizace jako nástrojů 
politiky Unie a vzhledem k významu 
norem pro konkurenceschopnost podniků 
a pro zajištění dodržování požadavků 
tohoto nařízení je nezbytné zajistit 
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vyvážené zastoupení zájmů podporou 
účasti všech příslušných zúčastněných 
stran na vypracovávání norem. 
V oblastech, kde harmonizované normy 
buď neexistují, nebo jsou nedostatečné, by 
Komise mohla přijmout společné technické 
specifikace.

__________________ __________________
54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 
o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. 
věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 
o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. 
věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 40.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Rychlá dostupnost inovativních 
technologií může mít za určitých 
podmínek zásadní význam pro zdraví 
a bezpečnost osob i pro společnost jako 
celek. Je proto vhodné, aby členské státy 
mohly z výjimečných důvodů veřejné 
bezpečnosti nebo ochrany života a zdraví 
fyzických osob a ochrany průmyslového 
a obchodního vlastnictví povolit uvedení 
na trh nebo do provozu v případě systémů 
UI, u nichž nebylo provedeno posouzení 
shody.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s vypuštěním článku 47.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Z důvodu usnadnění práce Komise 
a členských států v oblasti umělé 
inteligence a zvýšení transparentnosti vůči 
veřejnosti by poskytovatelé vysoce 
rizikových systémů UI s výjimkou těch, 
které se vztahují k produktům spadajícím 
do oblasti působnosti příslušných 
stávajících harmonizačních právních 
předpisů Unie, měli mít povinnost 
zaregistrovat svůj vysoce rizikový systém 
UI do databáze EU, kterou zřídí a bude 
spravovat Komise. Komise by měla být 
správcem této databáze v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/172555. Aby byla zajištěna plná 
funkčnost této databáze při jejím zavedení, 
měl by postup při vytváření databáze 
zahrnovat vypracování funkčních 
specifikací ze strany Komise a nezávislou 
zprávu o auditu.

(69) Z důvodu usnadnění práce Komise 
a členských států v oblasti umělé 
inteligence a zvýšení transparentnosti vůči 
veřejnosti by poskytovatelé vysoce 
rizikových systémů UI s výjimkou těch, 
které se vztahují k produktům spadajícím 
do oblasti působnosti příslušných 
stávajících harmonizačních právních 
předpisů Unie, měli mít povinnost 
zaregistrovat svůj vysoce rizikový systém 
UI do databáze EU, kterou zřídí a bude 
spravovat Komise. Uživatelé, kteří jsou 
orgány veřejné moci nebo orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie, nebo 
uživatelé jednající jejich jménem by se 
měli rovněž zaregistrovat v databázi EU 
před uvedením do provozu nebo použitím 
vysoce rizikového systému UI. Komise by 
měla být správcem této databáze v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/172555. Aby byla zajištěna plná 
funkčnost této databáze při jejím zavedení, 
měl by postup při vytváření databáze 
zahrnovat vypracování funkčních 
specifikací ze strany Komise a nezávislou 
zprávu o auditu.

__________________ __________________
55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
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s. 1). s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 51.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) V zájmu usnadnění hladkého, 
účinného a harmonizovaného provádění 
tohoto nařízení by měla být zřízena 
Evropská rada pro umělou inteligenci. Tato 
rada by měla odpovídat za řadu 
poradenských úkolů, včetně vydávání 
stanovisek, doporučení, rad nebo pokynů 
v záležitostech souvisejících s prováděním 
tohoto nařízení, včetně technických 
specifikací nebo stávajících norem 
týkajících se požadavků stanovených 
v tomto nařízení a poskytování poradenství 
a pomoci Komisi v konkrétních otázkách 
týkajících se umělé inteligence.

(76) V zájmu usnadnění hladkého, 
účinného a jednotného provádění tohoto 
nařízení a zabránění roztříštěnosti 
vnitřního trhu by měla být zřízena 
Evropská rada pro umělou inteligenci. Tato 
rada by měla odpovídat za řadu 
poradenských úkolů, včetně vydávání 
stanovisek, doporučení, rad nebo pokynů 
v záležitostech souvisejících s prováděním 
tohoto nařízení, včetně technických 
specifikací nebo stávajících norem 
týkajících se požadavků stanovených 
v tomto nařízení a poskytování poradenství 
a pomoci Komisi v konkrétních otázkách 
týkajících se umělé inteligence, včetně 
případných změn příloh, zejména přílohy 
se seznamem vysoce rizikových systémů 
UI. V zájmu účinného a 
harmonizovaného prosazování tohoto 
nařízení by rada měla mít rovněž možnost 
vydávat doporučení příslušným 
vnitrostátním dozorovým orgánům s cílem 
pomoci při řešení případů týkajících se 
dvou nebo více členských států, v nichž se 
příslušné vnitrostátní orgány neshodují.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v kapitole o správě.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76a) S cílem zajistit společný a jednotný 
přístup k vývoji a používání systémů UI v 
různých dotčených oblastech a odvětvích 
a zajistit součinnost a doplňkovost by rada 
měla úzce spolupracovat s dalšími 
příslušnými orgány, institucemi, úřady, 
agenturami a radami zřízenými na úrovni 
Unie, včetně Evropského inspektora 
ochrany údajů, Evropské rady pro 
ochranu údajů, Rady pro inovace dat 
zřízené... [zákon o správě údajů] a 
Evropské rady pro digitální služby 
zřízené... [zákon o digitálních službách] 
Kromě toho by rada měla pravidelně 
konzultovat a spolupracovat se zástupci 
průmyslu, malých a středních podniků a 
začínajících podniků a příslušných 
organizací občanské společnosti, jako jsou 
nevládní organizace, sdružení 
spotřebitelů, sociální partneři a 
akademická obec.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Při uplatňování a prosazování 
tohoto nařízení hrají klíčovou roli členské 
státy. V tomto ohledu by měl každý 
členský stát určit jeden nebo více 
příslušných vnitrostátních orgánů pro účely 
dohledu nad uplatňováním a prováděním 
tohoto nařízení. V zájmu zvýšení efektivity 

(77) Při uplatňování a prosazování 
tohoto nařízení hrají klíčovou roli členské 
státy. V tomto ohledu by měl každý 
členský stát určit jeden nebo více 
příslušných vnitrostátních orgánů pro účely 
dohledu nad uplatňováním a prováděním 
tohoto nařízení. V zájmu zvýšení efektivity 
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organizace na straně členských států 
a stanovení oficiálního kontaktního místa 
pro veřejnost a další protistrany na úrovni 
členských států a Unie by měl každý 
členský stát určit jeden vnitrostátní orgán 
jako vnitrostátní dozorový orgán.

organizace na straně členských států 
a stanovení oficiálního kontaktního místa 
pro veřejnost a další protistrany na úrovni 
členských států a Unie by měl každý 
členský stát určit jeden vnitrostátní orgán 
jako vnitrostátní dozorový orgán. Tento 
vnitrostátní dozorový orgán by měl jednat 
jako vedoucí orgán a měl by rovněž 
zastupovat svůj členský stát v radě. Není-li 
určený vnitrostátní dozorový orgán 
vnitrostátním orgánem pro ochranu 
údajů, měl by vnitrostátní dozorový orgán 
jednat v úzké spolupráci s vnitrostátním 
orgánem pro ochranu údajů, aby bylo 
zajištěno jednotné a účinné provádění 
práv a povinností v oblasti ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 59.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Všichni poskytovatelé vysoce 
rizikových systémů UI by měli mít 
zaveden systém monitorování po uvedení 
na trh s cílem zajistit, že budou schopni 
zohlednit zkušenosti s používáním vysoce 
rizikových systémů UI při zlepšování 
svých systémů a procesu návrhu a vývoje, 
případně že budou schopni včas přijmout 
veškerá případná nápravná opatření. Tento 
systém je rovněž klíčovým předpokladem 
zajištění účinnějšího a včasnějšího řešení 
potenciálních rizik vyplývajících ze 
systémů UI, které se po uvedení na trh 
nebo do provozu dále „učí“. Poskytovatelé 
by měli mít v této souvislosti rovněž 
povinnost zavést systém hlášení veškerých 
závažných incidentů nebo porušení 

(78) Všichni poskytovatelé vysoce 
rizikových systémů UI by měli mít 
zaveden systém monitorování po uvedení 
na trh s cílem zajistit, že budou schopni 
zohlednit zkušenosti s používáním vysoce 
rizikových systémů UI při zlepšování 
svých systémů a procesu návrhu a vývoje, 
případně že budou schopni včas přijmout 
veškerá případná nápravná opatření. Tento 
systém je rovněž klíčovým předpokladem 
zajištění účinnějšího a včasnějšího řešení 
potenciálních rizik vyplývajících ze 
systémů UI, které se po uvedení na trh 
nebo do provozu dále „učí“. Poskytovatelé 
by měli mít v této souvislosti rovněž 
povinnost zavést systém hlášení veškerých 
závažných incidentů, chybného fungování 
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vnitrostátních právních předpisů a právních 
předpisů Unie na ochranu základních práv, 
k nimž dojde v důsledku používání jejich 
systémů UI, příslušným orgánům.

nebo porušení vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie na 
ochranu základních práv, k nimž dojde 
v důsledku používání jejich systémů UI, 
příslušným orgánům, případně Komisi, a 
přijímat patřičná nápravná opatření. 
Poskytovatelé by měli rovněž hlásit 
veškeré závažné incidenty nebo porušení 
vnitrostátních právních předpisů 
a právních předpisů Unie na ochranu 
základních práv, k nimž dojde v důsledku 
používání jejich systémů UI, příslušným 
orgánům, případně Komisi, jakmile se o 
takových závažných incidentech nebo 
porušeních dovědí.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s článkem 62.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80a) Vzhledem k cílům tohoto nařízení, 
totiž zajistit rovnocennou úroveň ochrany 
zdraví, bezpečnosti a základních práv 
fyzických osob, zajistit ochranu hodnot 
Unie zakotvených v článku 2 Smlouvy o 
EU a volný pohyb systémů UI v celé Unii, 
a s ohledem na skutečnost, že zmírnění 
rizik systému UI ve vztahu k těmto 
právům nemusí být uspokojivě dosaženo 
na vnitrostátní úrovni nebo může být 
předmětem rozdílného výkladu, který by v 
konečném důsledku mohl vést k 
nerovnoměrné úrovni ochrany fyzických 
osob a k roztříštěnosti trhu, by Komise 
měla být zmocněna k zahájení řízení z 
vlastního podnětu nebo na doporučení 
rady. Takové řízení by mělo být zahájeno, 
pokud má Komise nebo rada dostatečné 
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důvody domnívat se, že porušení tohoto 
nařízení představuje rozsáhlé protiprávní 
jednání nebo rozsáhlé protiprávní jednání 
v unijním rozsahu, nebo pokud systém UI 
představuje riziko, které má nebo 
pravděpodobně bude mít dopad nejméně 
na 45 milionů fyzických osob v Unii, nebo 
pokud se protiprávní jednání týká 
fyzických osob alespoň ve dvou členských 
státech a členské státy odpovědné za 
prosazování tohoto nařízení nepřijaly 
žádné opatření.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novým článkem 68a.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80b) Jakmile Komise zahájí řízení, mělo 
by být vnitrostátním dozorovým orgánům 
dotčených členských států zabráněno ve 
výkonu jejich pravomocí v oblasti 
vyšetřování a vymáhání ve vztahu k 
příslušnému provozovateli nebo 
příslušným provozovatelům, aby se 
zamezilo duplicitě, rozporům a rizikům z 
hlediska zásady ne bis in idem. V zájmu 
účinnosti by však vnitrostátním 
dozorovým orgánům neměl být 
znemožněn výkon jejich pravomoci 
napomáhat Komisi na její žádost při 
plnění jejích úkolů, nebo pokud jde o jiné 
chování, včetně chování téhož 
provozovatele, u nějž existuje podezření, 
že představuje nové porušení předpisů. 
Vnitrostátní dozorové orgány, jakož i rada 
a další příslušné vnitrostátní orgány by 
měly Komisi poskytovat veškeré nezbytné 
informace a pomoc, aby mohla účinně 



PE731.563v01-00 38/158 PR\1254442CS.docx

CS

plnit své úkoly. Komise by měla 
vnitrostátní dozorové orgány podle 
potřeby informovat o výkonu svých 
pravomocí. Komise by v této souvislosti 
měla případně zohlednit příslušná veškerá 
relevantní posouzení provedená radou 
nebo dotčenými dozorovými orgány a 
důležité důkazy a informace, které získaly, 
aniž by byly dotčeny pravomoci Komise a 
její povinnost provést v případě potřeby 
dodatečná šetření.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novým článkem 68a.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80c) Vzhledem ke zvláštním 
problémům, které se mohou vyskytnout 
při zajišťování souladu ze strany 
příslušných provozovatelů, a k významu 
toho, aby se toto uskutečňovalo účinně, a 
s ohledem na dopady a škody, které 
mohou jejich systémy UI způsobit, by 
Komise měla mít silné pravomoci v oblasti 
vyšetřování a vymáhání, aby mohla 
prověřovat, vymáhat a sledovat určitá 
pravidla stanovená v tomto nařízení, a 
plně přitom dodržovat zásadu 
proporcionality a práva a zájmy dotčených 
stran.

Or. en

Odůvodnění

S cílem dosáhnout souladu s novým článkem 68b.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80d) Komise by měla mít přístup ke 
všem relevantním dokumentům, 
informacím a údajům nezbytným pro 
zahájení a provádění šetření a pro 
sledování souladu s tímto nařízením bez 
ohledu na jejich formu, formát nebo 
způsob či místo jejich uchovávání. Komise 
by měla mít možnost přímo požadovat, aby 
dotčení provozovatelé poskytovali veškeré 
relevantní důkazy, informace a údaje. 
Komise by měla mít mimoto možnost 
vyžádat si pro účely tohoto nařízení 
příslušné informace od kteréhokoli 
orgánu veřejné správy, subjektu nebo 
agentury v členském státě nebo od 
kterékoli fyzické či právnické osoby. 
Komise by měla mít pravomoc vyžadovat 
přístup k databázím, algoritmům a 
zdrojovým kódům a vyžadovat jejich 
objasnění a s jejich souhlasem 
vyslechnout kterékoli osoby, které mohou 
mít k dispozici užitečné informace, a 
zaznamenat učiněná prohlášení. Komise 
by měla mít možnost provádět nezbytné 
kontroly na dálku a kontroly na místě a 
měla by mít pravomoc vstupovat do 
jakýchkoli prostor, na jakékoli pozemky 
nebo do jakýchkoli dopravních 
prostředků, které hospodářský subjekt 
používá pro účely své obchodní, 
podnikatelské nebo řemeslné činnosti či 
povolání. Komise by rovněž měla být 
zmocněna k provádění kontrol, které jsou 
nezbytné k prosazování tohoto nařízení. 
Pokud Komise zjistí, že dotčený 
provozovatel nebo dotčení provozovatelé 
nedodržují toto nařízení, měla by mít 
pravomoc přijímat rozhodnutí a ukládat 
pokuty. Existuje-li riziko vážné a 
nenapravitelné újmy způsobené fyzickým 
osobám v důsledku nesouladu, měla by 
mít Komise možnost přijmout opatření, je-



PE731.563v01-00 40/158 PR\1254442CS.docx

CS

li to řádně odůvodněné a přiměřené a 
nejsou-li k dispozici žádné jiné prostředky, 
jak takové újmě předcházet nebo ji 
zmírnit. Cílem těchto pravomocí v oblasti 
vyšetřování a vymáhání je doplnit možnost 
Komise požádat vnitrostátní dozorový 
orgán a ostatní orgány členských států o 
pomoc, například poskytnutím informací 
nebo při výkonu těchto jejích pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novým článkem 68b.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V zájmu zajištění důvěryhodné 
a konstruktivní spolupráce příslušných 
orgánů na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni by měly všechny strany zapojené do 
uplatňování tohoto nařízení respektovat 
důvěrnost informací a údajů získaných při 
plnění svých úkolů.

(83) V zájmu zajištění důvěryhodné 
a konstruktivní spolupráce příslušných 
orgánů na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni by měly všechny strany zapojené do 
uplatňování tohoto nařízení respektovat 
důvěrnost informací a údajů získaných při 
plnění svých úkolů. Relevantní příslušné 
orgány by měly zavést odpovídající 
opatření k zajištění kybernetické 
bezpečnosti a organizace, aby chránily 
bezpečnost a důvěrnost informací a údajů 
získaných při plnění svých úkolů a 
činností.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se změnami v článku 70.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Dodržování tohoto nařízení by 
mělo být vymahatelné na základě pokut, 
které ukládá Komise v rámci řízení 
vedeného podle postupu stanoveného v 
tomto nařízení. Za tímto účelem by měla 
být stanovena rovněž náležitá výše pokut 
za neplnění povinností a porušování 
procesních pravidel, a to s výhradou 
přiměřených promlčecích lhůt.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je sladit nové pravomoci v oblasti vymáhání svěřené Komisi v kapitole o vymáhání.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Fyzické a právnické osoby a 
skupiny fyzických nebo právnických osob 
by měly mít právo na přístup k 
přiměřeným a účinným opravným 
prostředkům. Zejména by měly mít právo 
podat stížnost na poskytovatele nebo 
uživatele systémů UI a obdržet náhradu za 
jakoukoli přímou škodu nebo ztrátu, 
kterou utrpěly ve vztahu ke svému zdraví, 
své bezpečnosti nebo k základním právům 
v důsledku porušení tohoto nařízení 
poskytovatelem nebo uživatelem. Aniž 
jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo 
mimosoudní opravné prostředky, měly by 
mít fyzické a právnické osoby a skupiny 
fyzických nebo právnických osob rovněž 
právo na účinný soudní opravný 
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prostředek, pokud jde o právně závazné 
rozhodnutí vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise, které se jich týká, 
nebo pokud vnitrostátní dozorový orgán 
nevyřizuje stížnost, neinformuje 
stěžovatele o pokroku nebo předběžném 
výsledku podané stížnosti nebo neplní 
svou povinnost dospět ke konečnému 
rozhodnutí ohledně stížnosti.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s novými ustanoveními o opravných prostředcích.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) harmonizovaná pravidla pro 
uvádění systémů umělé inteligence (dále 
jen „systémy UI“) na trh a do provozu 
a pro jejich používání v Unii;

a) harmonizovaná pravidla pro vývoj, 
uvádění systémů umělé inteligence (dále 
jen „systémy UI“) na trh a do provozu 
a pro jejich používání v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) harmonizovaná pravidla pro 
vysoce rizikové systémy UI s cílem zajistit 
vysokou úroveň důvěryhodnosti a ochrany 
zdraví, bezpečnosti, základních práv a 
hodnot Unie zakotvených v článku 2 
SEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizovaná pravidla 
transparentnosti pro systémy UI určené 
k interakci s fyzickými osobami, pro 
systémy rozpoznávání emocí a pro systémy 
biometrické kategorizace, jakož i pro 
systémy UI používané k vytváření 
obrazového, zvukového nebo video obsahu 
nebo k manipulaci s ním;

d) harmonizovaná pravidla 
transparentnosti pro systémy UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatele, kteří uvádějí na trh 
nebo do provozu systémy UI v Unii bez 
ohledu na to, zda jsou tito poskytovatelé 
usazeni v Unii nebo ve třetí zemi;

a) provozovatele, kteří uvádějí na trh 
nebo do provozu systémy UI v Unii bez 
ohledu na to, zda jsou tito provozovatelé 
usazeni v Unii nebo ve třetí zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovatele a uživatele systémů 
UI, kteří se nacházejí ve třetí zemi, pokud 
se výstup systému používá v Unii.

c) poskytovatele a uživatele systémů 
UI, kteří se nacházejí ve třetí zemi, pokud 
se výstup systému používá v Unii nebo má 
vliv na fyzické osoby v rámci Unie;



PE731.563v01-00 44/158 PR\1254442CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) fyzické osoby, na něž má vliv 
používání systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení se vztahuje také na 
instituce, úřady, orgány a agentury Unie, 
pokud jednají jako poskytovatel nebo 
uživatel systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na osobní údaje zpracovávané v 
souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení se vztahuje 
právo Unie o ochraně osobních údajů, 
soukromí a důvěrnosti sdělení. Tímto 
nařízením není dotčeno nařízení (EU) 
2016/679, nařízení (EU) 2018/1725, 
směrnice 2002/58/ES ani směrnice (EU) 
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2016/680.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „systémem umělé inteligence“ 
(systém UI) software, který je vyvinut 
pomocí jedné nebo více technik a přístupů 
uvedených v příloze I, a který může pro 
danou sadu cílů definovaných člověkem 
generovat výstupy, jako je například obsah, 
predikce, doporučení nebo rozhodnutí 
ovlivňující prostředí, s nimiž komunikují;

1) „systémem umělé inteligence“ 
(systém UI) software, který je vyvinut 
pomocí jedné nebo více technik a přístupů 
uvedených v příloze I, a který může pro 
danou sadu cílů generovat výstupy, jako je 
například obsah, predikce, hypotézy, 
doporučení nebo rozhodnutí ovlivňující 
prostředí, s nimiž komunikují;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „uživatelem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jiný subjekt, které v rámci 
své pravomoci využívají systém UI, 
s výjimkou případů, kdy je tento systém UI 
využíván při osobní neprofesionální 
činnosti;

4) „uživatelem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jiný subjekt, které v rámci 
své pravomoci a při své profesionální 
činnosti využívají systém UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „bezpečnostní součástí produktu 
nebo systému“ součást produktu nebo 
systému, která plní bezpečnostní funkci pro 
daný produkt nebo systém, případně jejíž 
porucha nebo chybné fungování ohrožuje 
zdraví a bezpečnost osob nebo majetku;

14) „bezpečnostní součástí produktu 
nebo systému“ součást produktu nebo 
systému, která plní bezpečnostní funkci pro 
daný produkt nebo systém, případně jejíž 
porucha nebo chybné fungování ohrožuje 
zdraví a bezpečnost nebo základní práva 
fyzických osob, nebo poškozuje majetek;

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „návodem k použití“ informace 
poskytnuté poskytovatelem, které uživatele 
informují zejména o určeném účelu 
a řádném použití daného systému UI, 
včetně konkrétního geografického, 
behaviorálního nebo funkčního prostředí, 
ve kterém má být tento vysoce rizikový 
systém UI používán;

15) „návodem k použití“ informace 
poskytnuté poskytovatelem na trvalém 
nosiči, které uživatele informují zejména 
o určeném účelu a řádném použití daného 
systému UI, a informace o veškerých 
potřebných preventivních opatřeních, 
včetně konkrétního geografického, 
behaviorálního nebo funkčního prostředí, 
ve kterém má být tento vysoce rizikový 
systém UI používán;

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „stažením systému UI z oběhu“ 
jakékoli opatření, jehož cílem je dosáhnout, 
aby byl systém UI zpřístupněný 
uživatelům navrácen poskytovateli;

16) „stažením systému UI z oběhu“ 
jakékoli opatření, jehož cílem je dosáhnout, 
aby byl systém UI, který byl zpřístupněn 
uživatelům, navrácen poskytovateli;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22) „oznámeným subjektem“ subjekt 
posuzování shody určený v souladu s tímto 
nařízením a dalšími příslušnými 
harmonizačními právními předpisy Unie;

22) „oznámeným subjektem“ subjekt 
posuzování shody oznámený v souladu s 
článkem 32 tohoto nařízení a s dalšími 
příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23) „podstatnou změnou“ změna 
systému UI po jeho uvedení na trh nebo do 
provozu, která ovlivňuje soulad systému 
UI s požadavky stanovenými v hlavě III 
kapitole 2 tohoto nařízení nebo vede ke 
změně určeného účelu, podle kterého byl 
systém UI posuzován;

23) „podstatnou změnou“ změna nebo 
soubor změn systému UI po jeho uvedení 
na trh nebo do provozu, která ovlivňuje 
soulad systému UI s požadavky 
stanovenými v hlavě III kapitole 2 tohoto 
nařízení nebo vede ke změně určeného 
účelu, podle kterého byl systém UI 
posuzován, nebo ke změně jeho 
výkonnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30) „daty pro ověřování platnosti“ data 30) „daty pro ověřování platnosti“ data 
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používaná pro vyhodnocení trénovaného 
systému UI a pro vyladění jeho parametrů, 
které se nelze naučit, a jeho procesu učení, 
mimo jiné s cílem zabránit přeučení; 
přičemž soubor dat pro ověřování platnosti 
může být samostatný soubor dat nebo 
součást souboru tréninkových dat, ať už 
jako pevné, nebo variabilní rozdělení;

používaná pro vyhodnocení trénovaného 
systému UI a pro vyladění jeho parametrů, 
které se nelze naučit, a jeho procesu učení, 
mimo jiné s cílem zabránit 
nedostatečnému učení nebo přeučení; 
přičemž soubor dat pro ověřování platnosti 
může být samostatný soubor dat nebo 
součást souboru tréninkových dat, ať už 
jako pevné, nebo variabilní rozdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33) „biometrickými údaji“ osobní údaje 
vyplývající z konkrétního technického 
zpracování, týkající se fyzických či 
fyziologických znaků nebo znaků chování 
fyzické osoby, které umožňují nebo 
potvrzují její jedinečnou identifikaci, 
například zobrazení obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

33) „biometrickými údaji“ biometrické 
údaje definované v čl. 4 bodě 14 nařízení 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) „biometrickými údaji“ údaje 
vyplývající ze specifického technického 
zpracování souvisejícího s fyzickými, 
fyziologickými nebo behaviorálními 
signály fyzické osoby, jako jsou výrazy 
obličeje, pohyby, tepová frekvence, hlas, 
stisky kláves nebo chůze, které mohou 
nebo nemusí umožnit nebo potvrdit 
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jedinečnou identifikaci fyzické osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33b) „podprahovými technikami“ 
techniky, které používají senzorické 
podněty, jako je obraz, texty nebo zvuk, 
které jsou pod nebo nad prahem 
vědomého vnímání člověka;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 33 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33c) „zvláštními kategoriemi osobních 
údajů“ kategorie osobních údajů 
definované v čl. 9 odst. 1 nařízení 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34) „systémem rozpoznávání emocí“ 
systém UI pro účely zjišťování nebo 
odvozování emocí nebo záměrů fyzických 

34) „systémem rozpoznávání emocí“ 
systém UI pro účely zjišťování nebo 
odvozování emocí, myšlenek, stavů mysli 
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osob na základě jejich biometrických 
údajů;

nebo záměrů fyzických osob na základě 
jejich biometrických nebo na biometrii 
založených údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35) „systémem biometrické 
kategorizace“ systém UI pro účely zařazení 
fyzických osob do určitých kategorií podle 
pohlaví, věku, barvy vlasů, barvy očí, 
tetování, etnického původu nebo sexuální 
či politické orientace, na základě jejich 
biometrických údajů;

35) „systémem biometrické 
kategorizace“ systém UI pro účely zařazení 
fyzických osob do určitých kategorií podle 
genderu, pohlaví, věku, barvy vlasů, barvy 
očí, tetování, etnického původu, zdraví, 
duševních nebo fyzických schopností, 
behaviorálních nebo osobnostních rysů 
nebo sexuální či politické orientace, na 
základě jejich biometrických nebo na 
biometrii založených údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42) „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ orgán, kterému členský stát 
svěřuje odpovědnost za provádění 
a uplatňování tohoto nařízení, za 
koordinaci činností svěřených danému 
členskému státu, za to, že funguje jako 
jednotné kontaktní místo pro Komisi a za 
zastupování daného členského státu 
v Evropské radě pro umělou inteligenci;

42) „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ veřejný orgán, kterému členský 
stát svěřuje odpovědnost za provádění 
a uplatňování tohoto nařízení, za 
koordinaci činností svěřených danému 
členskému státu, za to, že funguje jako 
jednotné kontaktní místo pro Komisi a za 
zastupování daného členského státu 
v Evropské radě pro umělou inteligenci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44) „závažným incidentem“ incident, 
který přímo nebo nepřímo vede, mohl vést 
nebo může vést k některému z těchto 
následků:

44) „závažným incidentem“ incident či 
chybné fungování, jež přímo nebo nepřímo 
vedou, mohly vést nebo mohou vést 
k některému z těchto následků:

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44a) „osobními údaji“ osobní údaje 
definované v čl. 4 bodě 1 nařízení 
(EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44b) „neosobními údaji“ jiné než 
osobní údaje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44c) „rizikem“ kombinace 
pravděpodobnosti výskytu nebezpečí 
způsobujícího újmu a stupně závažnosti 
této újmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44d) „rozsáhlým protiprávním 
jednáním“:
a) jakékoli jednání nebo opomenutí, 
které je v rozporu s právními předpisy 
Unie na ochranu zájmů jednotlivců 
a které poškodilo nebo může poškodit 
společné zájmy jednotlivců s bydlištěm 
v nejméně dvou členských státech jiných, 
než je členský stát, v němž:
i) má předmětné jednání nebo 
opomenutí původ nebo v němž k němu 
došlo;
ii) je usazen dotčený poskytovatel 
nebo případně jeho zplnomocněný 
zástupce; nebo
iii) je usazen uživatel, pokud se 
protiprávního jednání dopustil uživatel;
b) jakákoli jednání nebo opomenutí, 
která jsou v rozporu s právními předpisy 
Unie na ochranu zájmů jednotlivců, která 
poškodila, poškozují nebo mohou poškodit 
společné zájmy jednotlivců a která mají 
společné rysy, včetně použití stejné 
nezákonné praktiky a poškození stejného 
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zájmu, a jichž se souběžně dopustil tentýž 
provozovatel alespoň ve třech členských 
státech;

Or. en

Odůvodnění

Definice rozsáhlého protiprávního jednání byla zavedena s cílem vyjasnit podmínky pro zásah 
Komise do kapitoly o prosazování práva. Její koncepce byla přejata z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu 
zájmů spotřebitelů a byla přizpůsobena pro účely tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44e) „rozsáhlým protiprávním 
jednáním v unijním rozsahu“ rozsáhlé 
protiprávní jednání, které poškodilo nebo 
může poškodit společné zájmy jednotlivců 
alespoň ve dvou třetinách členských států, 
které společně představují alespoň dvě 
třetiny celkového počtu obyvatel Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uvádění na trh, uvádění do 
provozu nebo používání systému UI k 
individuálnímu posuzování fyzických osob 
za účelem posouzení rizika, že fyzická 
osoba spáchá trestný čin nebo opětovně 
spáchá trestný čin, nebo k předvídání 
výskytu nebo opakování skutečného nebo 
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potenciálního trestného činu na základě 
profilování fyzické osoby nebo na základě 
posouzení osobnostních rysů a 
charakteristik nebo minulého trestného 
chování fyzických osob nebo skupin 
fyzických osob;

Or. en

Odůvodnění

Prediktivní policejní práce je v rozporu s lidskou důstojností a presumpcí neviny a vyplývá 
z ní zvláštní riziko diskriminace. Je proto zařazena mezi zakázané postupy.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tímto článkem nejsou dotčeny 
zákazy, které se uplatňují, pokud určitá 
praktika umělé inteligence porušuje jiné 
právní předpisy, včetně právních předpisů 
o ochraně údajů, antidiskriminačního 
práva, právních předpisů na ochranu 
spotřebitele nebo právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémy UI jsou určeny pro použití 
v kterékoli z oblastí uvedených v bodech 1 
až 8 přílohy III;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systémy UI představují riziko újmy 
na zdraví a bezpečnosti nebo riziko 
nepříznivého dopadu na základní práva, 
které je z hlediska závažnosti 
a pravděpodobnosti výskytu stejné nebo 
větší než riziko újmy nebo nepříznivého 
dopadu, které představují vysoce rizikové 
systémy UI, jež jsou již uvedeny v příloze 
III.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 73 za účelem 
provádění změn v příloze III doplněním 
oblastí vysoce rizikových systémů UI, 
pokud určitý druh systému UI představuje 
riziko újmy na zdraví a bezpečnosti, riziko 
nepříznivého dopadu na základní práva 
nebo riziko rozporu s hodnotami Unie 
zakotvenými v článku 2 SEU, a pokud 
takové riziko je z hlediska závažnosti a 
pravděpodobnosti výskytu stejné nebo 
větší než riziko újmy nebo nepříznivého 
dopadu, které představují vysoce rizikové 
systémy UI, jež jsou již uvedeny v příloze 
III.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování toho, zda systém UI 
představuje riziko újmy na zdraví 
a bezpečnosti nebo riziko nepříznivého 
dopadu na základní práva stejné nebo 
větší než riziko újmy nebo nepříznivého 
dopadu, které představují vysoce rizikové 
systémy UI, jež jsou již uvedeny v příloze 
III, pro účely odstavce 1, zohlední Komise 
tato kritéria:

2. Při posuzování systému UI pro 
účely odstavce 1, zohlední Komise tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) do jaké míry je daný systém UI již 
využíván nebo bude pravděpodobně 
využíván;

b) do jaké míry je daný systém UI již 
využíván nebo bude pravděpodobně 
využíván, včetně jeho důvodně 
předvídatelného nesprávného použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) druh a charakter údajů, které 
zpracovává a používá systém UI;
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Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) do jaké míry již používání systému 
UI způsobilo újmu na zdraví a bezpečnosti 
nebo nepříznivý dopad na základní práva 
nebo vzbudilo významné obavy ohledně 
toho, že by k této újmě nebo nepříznivému 
dopadu mohlo dojít, jak vyplývá ze zpráv 
nebo zdokumentovaných obvinění 
předložených příslušným vnitrostátním 
orgánům;

c) do jaké míry již používání systému 
UI způsobilo újmu fyzickým osobám, bylo 
v rozporu s hodnotami Unie zakotvenými 
v článku 2 SEU, způsobilo újmu na zdraví 
a bezpečnosti, mělo nepříznivý dopad na 
základní práva nebo vzbudilo významné 
obavy ohledně toho, že by k této újmě nebo 
nepříznivému dopadu mohlo dojít, jak 
vyplývá ze zpráv nebo zdokumentovaných 
obvinění předložených příslušným 
vnitrostátním orgánům, Komisi, radě, 
evropskému inspektorovi ochrany údajů 
nebo Agentuře Evropské unie pro 
základní práva (FRA);

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) potenciální rozsah této újmy nebo 
nepříznivého dopadu, zejména pokud jde 
o jejich intenzitu a schopnost ovlivnit více 
osob;

d) potenciální rozsah této újmy nebo 
nepříznivého dopadu, zejména pokud jde 
o jejich intenzitu a schopnost ovlivnit více 
osob nebo nepřiměřeně ovlivnit určitou 
skupinu osob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) do jaké míry je výsledek vytvořený 
systémem UI snadno zvratitelný, přičemž 
výsledky, které mají dopad na zdraví nebo 
bezpečnost osob, se za snadno zvratitelné 
nepovažují;

g) do jaké míry je výsledek vytvořený 
systémem UI snadno zvratitelný, přičemž 
výsledky, které mají dopad na zdraví, 
bezpečnost a základní práva osob nebo na 
hodnoty Unie zakotvené v článku 2 SEU, 
se za snadno zvratitelné nepovažují;

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při posuzování toho, zda systém UI 
představuje riziko újmy na zdraví 
a bezpečnosti nebo riziko nepříznivého 
dopadu na základní práva, které je stejné 
nebo větší než riziko újmy, které 
představují vysoce rizikové systémy UI, 
Komise případně konzultuje zástupce 
skupin, na něž má systém UI dopad, 
dotčené odvětví, nezávislé odborníky a 
organizace občanské společnosti. Komise 
pořádá v této věci veřejné konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. K posouzení uvedenému v odstavci 
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2 zveřejní Komise podrobnou zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Před vypracováním aktů v 
přenesené pravomoci podle odstavce 1 
konzultuje Komise radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikaci a analýzu známých 
a předvídatelných rizik souvisejících 
s jednotlivými vysoce rizikovými systémy 
UI;

a) identifikaci a analýzu známých 
a důvodně předvídatelných rizik, která 
může vysoce rizikový systém UI 
představovat pro: 
i)  zdraví nebo bezpečnost fyzických 
osob; 
ii)  zákonná práva nebo právní status 
fyzických osob; 
iii) základní práva fyzických osob; 
iv) rovný přístup k službám a rovné 
příležitosti fyzických osob; 
v) hodnoty Unie zakotvené v článku 2 
SEU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření k řízení rizik uvedená 
v odst. 2 písm. d) věnují náležitou 
pozornost účinkům a možným interakcím 
vyplývajícím z kombinovaného 
uplatňování požadavků stanovených v této 
kapitole 2. Zohledňují obecně uznávaný 
nejnovější vývoj, včetně toho, jak se odráží 
v příslušných harmonizovaných normách 
nebo společných specifikacích.

3. Opatření k řízení rizik uvedená 
v odst. 2 písm. d) věnují náležitou 
pozornost účinkům a možným interakcím 
vyplývajícím z kombinovaného 
uplatňování požadavků stanovených v této 
kapitole 2. Zohledňují nejnovější vývoj, 
včetně toho, jak se odráží v příslušných 
harmonizovaných normách nebo 
společných specifikacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vylučování nebo snižování rizik 
souvisejících s používáním daného vysoce 
rizikového systému UI by měly být 
náležitě zváženy technické znalosti, 
zkušenosti, vzdělání, školení, které může 
uživatel očekávat, a případně prostředí, ve 
kterém má být systém používán.

Při vylučování nebo snižování rizik 
souvisejících s používáním daného vysoce 
rizikového systému UI by měly být 
náležitě zváženy technické znalosti, 
zkušenosti, vzdělání, školení, které může 
uživatel očekávat, a případně prostředí, 
včetně možného kontextu, ve kterém má 
být systém používán.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zkušební postupy musí být vhodné 6. Zkušební postupy musí být vhodné 
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k dosažení určeného účelu systému UI 
a nemusí překračovat rámec toho, co je 
pro dosažení tohoto účelu nezbytné.

k dosažení určeného účelu systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příslušných operací zpracování 
přípravy dat, jako jsou anotace, 
označování, čištění, obohacování 
a agregace;

c) příslušných operací zpracování 
přípravy dat, jako jsou anotace, 
označování, čištění, aktualizace, 
obohacování a agregace;

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vhodných opatření k odhalení a 
zmírnění potenciálních zkreslení a k 
předcházení takovým zkreslením;

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soubory tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat musí 
být relevantní, reprezentativní, bez chyb 

3. Soubory tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat musí 
být relevantní, reprezentativní, aktuální a v 
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a úplné. Musí mít příslušné statistické 
vlastnosti a tam, kde je to relevantní, 
rovněž s ohledem na osoby nebo skupiny 
osob, pro které má být daný vysoce 
rizikový systém UI používán. Tyto 
vlastnosti souborů dat lze splnit na úrovni 
jednotlivých souborů dat nebo jejich 
kombinací.

nejvyšší možné míře a s přihlédnutím k 
nejnovějšímu vývoji bez chyb a co 
nejúplnější. Musí mít příslušné statistické 
vlastnosti a tam, kde je to relevantní, 
rovněž s ohledem na osoby nebo skupiny 
osob, pro které má být daný vysoce 
rizikový systém UI používán. Tyto 
vlastnosti souborů dat lze splnit na úrovni 
jednotlivých souborů dat nebo jejich 
kombinací.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Soubory tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat 
zohledňují v rozsahu nezbytném pro jejich 
určený účel vlastnosti nebo prvky, které 
jsou specifické pro konkrétní zeměpisné, 
behaviorální nebo funkční prostředí ve 
kterém má být daný vysoce rizikový 
systém UI používán.

4. Soubory tréninkových dat, dat pro 
ověřování platnosti a testovacích dat 
zohledňují v rozsahu nezbytném pro jejich 
určený účel vlastnosti nebo prvky, které 
jsou specifické pro konkrétní zeměpisné, 
kulturní, behaviorální nebo funkční 
prostředí ve kterém má být daný vysoce 
rizikový systém UI používán.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je to nezbytně nutné pro 
zajištění monitorování, detekce a oprav 
zkreslení ve vztahu k vysoce rizikovým 
systémům UI, mohou poskytovatelé těchto 
systémů zpracovávat zvláštní kategorie 
osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 
nařízení (EU) 2016/679, v článku 10 

vypouští se
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směrnice (EU) 2016/680 a v čl. 10 odst. 1 
nařízení (EU) 2018/1725 s výhradou 
vhodných záruk týkajících se základních 
práv a svobod fyzických osob, včetně 
technických omezení opakovaného 
používání a používání nejmodernějších 
opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany 
soukromí, jako je pseudonymizace nebo 
šifrování v případech, kdy anonymizace 
může významně ovlivnit sledovaný účel.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo představovat zvláštní právní základ pro zpracování osobních údajů.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Jestliže poskytovatel nemůže splnit 
povinnosti stanovené v tomto článku, 
protože nemá přístup k údajům a protože 
údaje má v držení výhradně uživatel, může 
odpovědnost za jakékoli porušení tohoto 
článku nést na základě smlouvy uživatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Při vývoji a použití vysoce 
rizikových systémů UI a během celého 
životního cyklu těchto systémů se 
uplatňují zásady minimalizace a ochrany 
údajů fungující od návrhu a na základě 
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výchozího nastavení, které jsou uvedeny v 
čl. 5 odst. 1 písm. c) a v článku 25 
nařízení (EU) 2016/679.

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je uváděn na trh nebo do 
provozu vysoce rizikový systém UI 
související s produktem, na který se 
vztahují právní akty uvedené v příloze II 
oddíle A, musí být vypracována jediná 
technická dokumentace obsahující všechny 
informace uvedené v příloze IV, jakož 
i informace požadované podle těchto 
právních aktů.

2. Pokud je uváděn na trh nebo do 
provozu vysoce rizikový systém UI 
související s produktem, na který se 
vztahují právní akty uvedené v příloze II 
oddíle A, musí být vypracována technická 
dokumentace obsahující všechny 
informace uvedené v příloze IV, jakož 
i informace požadované podle těchto 
právních aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Schopnosti vedení protokolů zajistí 
úroveň sledovatelnosti fungování systému 
UI v průběhu jeho životního cyklu, která 
odpovídá určenému účelu tohoto systému.

2. Schopnosti vedení protokolů zajistí 
úroveň sledovatelnosti fungování systému 
UI v průběhu jeho celého životního cyklu, 
která odpovídá určenému účelu tohoto 
systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Schopnosti vedení protokolů 
umožňují zejména monitorování činnosti 
vysoce rizikového systému UI ve vztahu 
k výskytu situací, které mohou vést k tomu, 
že daný systém UI bude představovat 
riziko ve smyslu čl. 65 odst. 1, nebo které 
mohou vést k podstatné změně, a usnadňují 
monitorování po uvedení na trh uvedené 
v článku 61.

3. Schopnosti vedení protokolů 
umožňují zejména monitorování činnosti 
vysoce rizikového systému UI ve vztahu 
k určení situací, které mohou vést k tomu, 
že daný systém UI bude představovat 
riziko ve smyslu čl. 65 odst. 1, nebo které 
mohou vést k podstatné změně, a usnadňují 
monitorování operací uvedených v čl. 29 
odst. 4 a monitorování po uvedení na trh 
uvedené v článku 61.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Název III – Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ 
A UŽIVATELŮ VYSOCE RIZIKOVÝCH 
SYSTÉMŮ UI A DALŠÍCH STRAN

POVINNOSTI 
POSKYTOVATELŮ, UŽIVATELŮ 
VYSOCE RIZIKOVÝCH SYSTÉMŮ UI 
A DALŠÍCH STRAN

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajišťují, aby fyzické osoby 
pověřené zajišťováním lidského dohledu 
nad vysoce rizikovými systémy UI byly 
specificky upozorněny na riziko 
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automatizačního zkreslení a nadále si toto 
riziko uvědomovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud jsou vysoce rizikové 
systémy UI pod jejich kontrolou, zajišťují 
automatické generování protokolů těmito 
systémy;

d) pokud jsou vysoce rizikové 
systémy UI pod jejich kontrolou, zajišťují 
automatické generování protokolů těmito 
systémy, které jsou nezbytné pro zajištění 
a prokázání souladu s tímto nařízením, 
pro následné audity veškerých poruch, 
incidentů nebo zneužití systému, které lze 
rozumně předvídat, nebo pro zajištění a 
monitorování řádného fungování systému 
během jeho životního cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajišťují, aby byl u daného vysoce 
rizikového systému UI před jeho uvedením 
na trh nebo do provozu proveden příslušný 
postup posuzování shody;

e) zajišťují, aby byl u daného vysoce 
rizikového systému UI před jeho uvedením 
na trh nebo do provozu proveden příslušný 
postup posuzování shody v souladu s 
článkem 43;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vypracují EU prohlášení o shodě v 
souladu s článkem 48;

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) umisťují na své vysoce rizikové 
systémy UI označení CE, aby vyjádřili 
jejich soulad s tímto nařízením podle 
článku 49;

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z písmene i).

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přijímají nezbytná nápravná 
opatření v případě, že daný vysoce rizikový 
systém UI není v souladu s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy;

g) přijímají nezbytná nápravná 
opatření uvedená v článku 21 a poskytují 
v tomto ohledu informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) informují příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, do kterých daný 
systém UI dodali nebo jej uvedli do 
provozu, případně oznámený subjekt 
o nesouladu a o případných přijatých 
nápravných opatřeních;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) umisťují na své vysoce rizikové 
systémy UI označení CE, aby vyjádřili 
jejich soulad s tímto nařízením podle 
článku 49;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé vysoce rizikových 
systémů UI zavádějí systém řízení kvality, 
který zajišťuje soulad s tímto nařízením. 
Tento systém je systematicky a řádně 
dokumentován formou písemných politik, 
postupů a pokynů a obsahuje alespoň tyto 
aspekty:

(Netýká se českého znění.)    
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Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) řešení komunikace s příslušnými 
vnitrostátními orgány a příslušnými 
orgány, včetně odvětvových, a zajišťování 
nebo podpora přístupu k datům, 
k oznámeným subjektům, k jiným 
provozovatelům, zákazníkům nebo k jiným 
zúčastněným stranám;

j) řešení komunikace s dotčenými 
příslušnými orgány, včetně odvětvových, 
a zajišťování nebo podpora přístupu 
k datům, k oznámeným subjektům, k jiným 
provozovatelům, zákazníkům nebo k jiným 
zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provádění aspektů uvedených 
v odstavci 1 musí být přiměřené velikosti 
organizace poskytovatele.

2. Provádění aspektů uvedených 
v odstavci 1 musí být přiměřené velikosti 
organizace poskytovatele. Poskytovatelé 
musí za všech okolností dodržovat míru 
přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou 
vyžadovány, aby byly jejich systémy UI v 
souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Velikost společnosti je sice třeba vzít v úvahu, neměla by však ospravedlňovat menší míru 
přísnosti, pokud jde o dodržování předpisů.
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Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Posuzování shody

1. Poskytovatelé vysoce rizikových 
systémů UI zajišťují, že bude u jejich 
vysoce rizikových systémů UI před 
uvedením na trh nebo do provozu 
proveden příslušný postup posuzování 
shody v souladu s článkem 43. Pokud je 
po tomto posouzení shody prokázán 
soulad daných systémů UI s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy, 
vypracují poskytovatelé EU prohlášení 
o shodě v souladu s článkem 48 a umístí 
označení shody CE v souladu s článkem 
49.
2. U vysoce rizikových systémů UI 
uvedených v bodě 5 písm. b) přílohy III, 
uváděných na trh nebo do provozu 
poskytovateli, kteří jsou úvěrovými 
institucemi podléhajícími směrnici 
2013/36/EU, se posuzování shody provádí 
jako součást postupu uvedeného 
v článcích 97 až 101 uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 1 tohoto článku byl přesunut do čl. 16 písm. e) a ea), zatímco odstavec 2 je již 
obsažen v čl. 43 odst. 2.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé vysoce rizikových systémů Poskytovatelé vysoce rizikových systémů 
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UI, kteří se domnívají nebo mají důvod se 
domnívat, že vysoce rizikový systém UI, 
který uvedli na trh nebo do provozu, není 
ve shodě s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení daného systému ve shodu nebo 
k jeho případnému stažení z trhu či 
z oběhu. Náležitě informují distributory 
dotčeného vysoce rizikového systému UI a 
tam, kde je to relevantní, zplnomocněného 
zástupce a dovozce.

UI, kteří se domnívají nebo mají důvod se 
domnívat, že vysoce rizikový systém UI, 
který uvedli na trh nebo do provozu, není 
ve shodě s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě a neprodleně nezbytná nápravná 
opatření k uvedení daného systému ve 
shodu nebo k jeho případnému stažení 
z trhu či z oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech uvedených v odstavci 1 
informují poskytovatelé okamžitě 
distributory dotčeného vysoce rizikového 
systému UI a tam, kde je to relevantní, 
zplnomocněného zástupce, dovozce a 
uživatele. Okamžitě informují rovněž 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, do kterých daný systém UI dodali 
nebo jej uvedli do provozu, případně 
oznámený subjekt o nesouladu 
a o případných přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vysoce rizikový systém UI 
představuje riziko ve smyslu čl. 65 odst. 1 

Pokud vysoce rizikový systém UI 
představuje riziko a toto riziko je 
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a toto riziko je poskytovateli systému 
známo, informuje tento poskytovatel 
okamžitě příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, do kterých tento systém 
dodal, a tam, kde je to relevantní, 
oznámený subjekt, který vydal pro daný 
vysoce rizikový systém UI certifikát, 
a uvede při tom zejména informace 
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

poskytovateli systému známo, informuje 
tento poskytovatel okamžitě příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, do 
kterých tento systém dodal, a tam, kde je to 
relevantní, oznámený subjekt, který vydal 
pro daný vysoce rizikový systém UI 
certifikát, a uvede při tom zejména 
informace o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních. Je-li to 
relevantní, informuje poskytovatel rovněž 
uživatele vysoce rizikového systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 23 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce s příslušnými orgány Spolupráce s příslušnými orgány, radou a 
Komisí

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé vysoce rizikových systémů 
UI předloží příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu na požádání všechny informace 
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
vysoce rizikového systému UI s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy, a to 
v úředním jazyce Unie, který dotčený 
členský stát stanoví. Na základě 
odůvodněné žádosti příslušného 
vnitrostátního orgánu mu poskytovatelé 
poskytnou také přístup k protokolům 
automaticky generovaným jejich vysoce 

Poskytovatelé, případně uživatelé vysoce 
rizikových systémů UI předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu, 
případně radě nebo Komisi, na požádání 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody vysoce 
rizikového systému UI s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy, a to 
v úředním jazyce Unie, který dotčený 
členský stát stanoví.
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rizikovým systémem UI v rozsahu, v jakém 
jsou tyto protokoly pod jejich kontrolou 
na základě smluvního ujednání 
s uživatelem nebo jinak na základě 
právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě odůvodněné žádosti 
příslušného vnitrostátního orgánu, 
případně Komise poskytnou poskytovatelé, 
případně uživatelé žádajícímu 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu nebo 
případně Komisi také přístup 
k protokolům automaticky generovaným 
jejich vysoce rizikovým systémem UI 
v rozsahu, v jakém jsou tyto protokoly pod 
jejich kontrolou na základě smluvního 
ujednání s uživatelem nebo jinak na 
základě právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že poskytovatelé usazení 
mimo Unii dodávají do Unie systémy 
umělé inteligence, u nichž nelze 
identifikovat dovozce, jmenují předem 
zplnomocněného zástupce usazeného 
v Unii formou písemného pověření.

1. V případě, že poskytovatelé usazení 
mimo Unii dodávají do Unie systémy 
umělé inteligence, jmenují předem 
zplnomocněného zástupce usazeného 
v Unii formou písemného pověření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zplnomocněný zástupce provádí 
úkoly vymezené v pověření, které obdržel 
od poskytovatele. Pověření zmocňuje 
zplnomocněného zástupce k provádění 
alespoň těchto úkolů:

2. Zplnomocněný zástupce provádí 
úkoly vymezené v pověření, které obdržel 
od poskytovatele. Kopii pověření poskytne 
na požádání orgánům dozoru nad trhem 
v úředním jazyce Unie, který určí 
příslušný vnitrostátní orgán. Pověření 
zmocňuje zplnomocněného zástupce 
k provádění alespoň těchto úkolů:

Or. en

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spolupracovat s příslušnými 
vnitrostátními orgány na základě 
odůvodněné žádosti na veškerých 
opatřeních, která takový orgán 
v souvislosti s daným vysoce rizikovým 
systémem UI přijme.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) je-li to relevantní, dodržovat 
povinnosti registrace uvedené v článku 
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51.

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel vypracoval technickou 
dokumentaci v souladu s přílohou IV;

b) poskytovatel vypracoval technickou 
dokumentaci v souladu s článkem 11 
a přílohou IV;

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) poskytovatel případně jmenoval 
zplnomocněného zástupce v souladu s 
čl. 25 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že vysoce rizikový 
systém UI není ve shodě s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy, 
neuvede tento vysoce rizikový systém UI 
na trh, dokud nebude uveden ve shodu 

2. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že vysoce rizikový 
systém UI není ve shodě s požadavky 
stanovenými v kapitole 2 této hlavy, 
neuvede tento vysoce rizikový systém UI 
na trh, dokud nebude uveden ve shodu 
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s těmito požadavky. Pokud navíc tento 
systém představuje riziko ve smyslu čl. 65 
odst. 1, informuje o tom distributor 
poskytovatele, případně dovozce tohoto 
systému.

s těmito požadavky. Pokud navíc tento 
systém představuje riziko ve smyslu čl. 65 
odst. 1, informuje o tom distributor 
poskytovatele, případně dovozce tohoto 
systému a dotčený příslušný vnitrostátní 
orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na odůvodněnou žádost 
příslušného vnitrostátního orgánu 
poskytnou distributoři vysoce rizikových 
systémů UI tomuto orgánu všechny 
informace a dokumentaci nezbytné 
k prokázání shody vysoce rizikového 
systému s požadavky stanovenými 
v kapitole 2 této hlavy. Distributoři rovněž 
spolupracují s příslušným vnitrostátním 
orgánem na veškerých opatřeních, které 
tento orgán přijme.

5. Na odůvodněnou žádost 
příslušného vnitrostátního orgánu 
poskytnou distributoři vysoce rizikových 
systémů UI tomuto orgánu všechny 
informace a dokumentaci nezbytné 
k prokázání shody vysoce rizikového 
systému UI s požadavky stanovenými 
v kapitole 2 této hlavy. Distributoři rovněž 
spolupracují s příslušným vnitrostátním 
orgánem na veškerých opatřeních, které 
tento orgán přijme.

Or. en

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvádějí vysoce rizikový systém UI 
na trh nebo do provozu pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou;

a) uvádějí vysoce rizikový systém UI 
na trh nebo do provozu pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou, pokud smluvní 
ujednání nestanoví v souvislosti s 
rozdělením povinností jinak, je-li to 
relevantní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mění určený účel systému UI již 
uvedeného na trh nebo do provozu 
takovým způsobem, že se systém UI stane 
vysoce rizikovým systémem UI v souladu s 
článkem 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provedou podstatnou změnu 
daného vysoce rizikového systému UI.

c) provedou podstatnou změnu vysoce 
rizikového systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) provedou podstatnou změnu 
systému UI takovým způsobem, že se 
systém UI stane vysoce rizikovým 
systémem UI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nastanou okolnosti uvedené 
v odst. 1 písm. b) nebo c), není 
poskytovatel, který původně uvedl vysoce 
rizikový systém UI na trh nebo do provozu, 
již nadále považován za poskytovatele pro 
účely tohoto nařízení.

2. Pokud nastanou okolnosti uvedené 
v odst. 1 písm. b), ba), c) nebo ca), není 
poskytovatel, který původně uvedl vysoce 
rizikový systém UI na trh nebo do provozu, 
již nadále považován za poskytovatele pro 
účely tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je-li to relevantní, musí uživatelé 
vysoce rizikových systémů UI splňovat 
požadavky na lidský dohled stanovené v 
tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Uživatelé vysoce rizikových 
systémů UI zajistí, aby fyzické osoby 
pověřené zajišťováním lidského dohledu 
nad vysoce rizikovými systémy UI byly 
způsobilé, řádně kvalifikované a 
vyškolené a měly nezbytné zdroje k 
zajištění účinného dohledu nad systémem 
v souladu s článkem 14;
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Or. en

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Uživatelé vysoce rizikových 
systémů UI zajistí, aby fyzické osoby 
pověřené lidským dohledem nad vysoce 
rizikovým systémem UI byly způsobilé, 
řádně kvalifikované a vyškolené a měly 
nezbytné zdroje k zajištění účinného 
dohledu nad systémem UI v souladu s 
článkem 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnostmi uvedenými v odstavci 
1 nejsou dotčeny ostatní povinnosti 
uživatelů podle právních předpisů Unie 
nebo vnitrostátních právních předpisů ani 
volnost uživatelů při organizaci vlastních 
zdrojů a činností za účelem provádění 
opatření v oblasti lidského dohledu 
uvedených poskytovatelem.

2. Povinnostmi uvedenými 
v odstavcích 1, 1a a 1b nejsou dotčeny 
ostatní povinnosti uživatelů podle právních 
předpisů Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů ani volnost uživatelů při 
organizaci vlastních zdrojů a činností za 
účelem provádění opatření v oblasti 
lidského dohledu uvedených 
poskytovatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, zajistí 
uživatel, aby byla vstupní data relevantní 
s ohledem na určený účel vysoce 
rizikového systému UI v rozsahu, v jakém 
uživatel vykonává kontrolu nad vstupními 
údaji.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, 1a a 1b, 
zajistí uživatel, aby byla vstupní data 
relevantní s ohledem na určený účel vysoce 
rizikového systému UI v rozsahu, v jakém 
uživatel vykonává kontrolu nad vstupními 
údaji.

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uživatelé monitorují provoz vysoce 
rizikového systému UI na základě návodu 
k použití. Pokud mají důvody se domnívat, 
že použití v souladu s návodem k použití 
může vést k tomu, že systém UI bude 
představovat riziko ve smyslu čl. 65 
odst. 1, uvědomí o tom poskytovatele nebo 
distributora a používání systému pozastaví. 
V případě, že zjistí jakýkoliv závažný 
incident nebo chybné fungování ve smyslu 
článku 62, rovněž informují poskytovatele 
nebo distributora a používání daného 
systému UI přeruší. V případě, že se 
uživateli nepodaří poskytovatele 
kontaktovat, použije se obdobně článek 62.

Uživatelé monitorují provoz vysoce 
rizikového systému UI na základě návodu 
k použití. Pokud mají důvody se domnívat, 
že použití v souladu s návodem k použití 
může vést k tomu, že systém UI bude 
představovat riziko ve smyslu čl. 65 
odst. 1, uvědomí o tom okamžitě 
poskytovatele nebo distributora 
a používání systému pozastaví. V případě, 
že zjistí jakýkoliv závažný incident nebo 
chybné fungování ve smyslu článku 62, 
rovněž okamžitě informují poskytovatele 
nebo distributora a používání daného 
systému UI přeruší. V případě, že se 
uživateli nepodaří poskytovatele 
kontaktovat, použije se obdobně článek 62.

Or. en

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uživatelé vysoce rizikových systémů UI 
uchovávají protokoly automaticky 
generované jejich vysoce rizikovým 
systémem UI v rozsahu, v jakém jsou tyto 
protokoly pod jejich kontrolou. Tyto 
protokoly jsou uchovávány po dobu, která 
je přiměřená z hlediska určeného účelu 
vysoce rizikového systému UI 
a příslušných právních povinností podle 
práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Uživatelé vysoce rizikových systémů UI 
uchovávají protokoly automaticky 
generované jejich vysoce rizikovým 
systémem UI v rozsahu, v jakém jsou tyto 
protokoly pod jejich kontrolou a jsou 
nezbytné pro zajištění a prokázání 
souladu s tímto nařízením, pro následné 
audity veškerých poruch, incidentů nebo 
zneužití systému, které lze rozumně 
předvídat, nebo pro zajištění a 
monitorování řádného fungování systému 
během jeho životního cyklu. Tyto 
protokoly jsou uchovávány po dobu, která 
je přiměřená z hlediska určeného účelu 
vysoce rizikového systému UI 
a příslušných právních povinností podle 
práva Unie nebo vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Uživatelé vysoce rizikových 
systémů UI, kteří jsou veřejnými orgány 
nebo orgány, institucemi nebo jinými 
subjekty Unie, plní registrační povinnosti 
uvedené v článku 51.

Or. en

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Uživatelé vysoce rizikových 
systémů UI použijí informace poskytnuté 
podle článku 13 ke splnění své povinnosti 
provést posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů podle článku 35 nařízení 
(EU) 2016/679 a tam, kde je to relevantní, 
podle článku 27 směrnice (EU) 2016/680.

6. Je-li to relevantní, použijí uživatelé 
vysoce rizikových systémů UI informace 
poskytnuté podle článku 13 ke splnění své 
povinnosti provést posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů podle článku 35 
nařízení (EU) 2016/679 a podle článku 27 
směrnice (EU) 2016/680 s ohledem na 
technické vlastnosti systému, konkrétní 
použití a konkrétní kontext, v němž má 
systém UI fungovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Uživatelé vysoce rizikových 
systémů UI uvedených v příloze III, jež 
rozhodují nebo pomáhají při rozhodování 
o fyzických osobách, informují fyzické 
osoby o tom, že se na ně vztahuje použití 
vysoce rizikového systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Uživatelé systémů UI, které na 
základě omezeného lidského vstupu 
vytvářejí složitý textový obsah, jako jsou 
zpravodajské články, názorové články, 
romány, scénáře a vědecké články, sdělí 
jasným a srozumitelným způsobem, že 
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textový obsah byl vytvořen uměle nebo s 
ním bylo manipulováno, mimo jiné 
fyzickým osobám, které jsou dotyčnému 
obsahu vystaveny, a to pokaždé, kdy mu 
jsou vystaveny.

Or. en

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a
Oznámení

Členské státy uvědomí o subjektech 
posuzování shody Komisi a ostatní členské 
státy.

Or. en

(Článek 29a se vkládá do kapitoly 4 před článek 30.)

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oznamující orgány mohou oznámit 
pouze subjekty posuzování shody, které 
splňují požadavky stanovené v článku 33.

1. Oznamující orgány oznámí pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v článku 33.

Or. en

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K oznámení Komisi a ostatním 
členským státům využijí oznamující 
orgány elektronický nástroj pro 
oznamování vyvinutý a spravovaný 
Komisí.

2. K oznámení každého subjektu 
posuzování shody uvedeného v odstavci 1 
Komisi a ostatním členským státům využijí 
oznamující orgány elektronický nástroj pro 
oznamování vyvinutý a spravovaný 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení musí obsahovat veškeré 
podrobnosti o dotčených činnostech 
posuzování shody, modulu nebo modulech 
posuzování shody a o dotčených 
technologiích umělé inteligence.

3. Oznámení uvedené v odstavci 2 
musí obsahovat veškeré podrobnosti 
o dotčených činnostech posuzování shody, 
modulu nebo modulech posuzování shody 
a o dotčených technologiích umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Oznámené subjekty mají 
k dispozici postupy pro provádění činností, 
jež řádně zohledňují velikost podniků, 
odvětví, v němž působí, jejich strukturu 
a míru složitosti daného systému UI.

7. Oznámené subjekty mají 
k dispozici postupy pro provádění činností, 
jež řádně zohledňují velikost podniků, 
odvětví, v němž působí, jejich strukturu 
a míru složitosti daného systému UI. Tyto 
postupy musí ovšem splňovat míru 
přísnosti a zajišťovat úroveň ochrany, jež 
jsou vyžadovány, aby byl systém UI v 
souladu s požadavky stanovenými v tomto 
nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit článek R27 rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 768/2008/EC společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Činnosti lze zadat subdodavateli 
nebo dceřiné společnosti pouze se 
souhlasem poskytovatele.

3. Činnosti lze zadat subdodavateli 
nebo dceřiné společnosti pouze se 
souhlasem poskytovatele. Oznámené 
subjekty zveřejní seznam svých dceřiných 
společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámený subjekt uchovává pro 
potřebu oznamujícího orgánu příslušné 
doklady týkající se posouzení kvalifikací 
subdodavatele nebo dceřiné společnosti 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
dceřinou společností podle tohoto nařízení.

4. Oznámený subjekt uchovává pro 
potřebu oznamujícího orgánu příslušné 
doklady týkající se ověření kvalifikací 
subdodavatele nebo dceřiné společnosti 
a práce provedené subdodavatelem nebo 
dceřinou společností podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 35 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Identifikační čísla a seznamy oznámených 
subjektů jmenovaných podle tohoto 
nařízení

Identifikační čísla a seznamy oznámených 
subjektů

Or. en

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě omezení, pozastavení 
nebo zrušení oznámení nebo v případě, že 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
zajistí oznamující orgán, aby byly spisy 
tohoto oznámeného subjektu buď převzaty 
jiným oznámeným subjektem, nebo aby 
byly na vyžádání k dispozici příslušným 
oznamujícím orgánům.

2. V případě omezení, pozastavení 
nebo zrušení oznámení nebo v případě, že 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
zajistí oznamující orgán, aby byly spisy 
tohoto oznámeného subjektu buď převzaty 
jiným oznámeným subjektem, nebo aby 
byly na vyžádání k dispozici příslušným 
oznamujícím orgánům a orgánům dozoru 
nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise v případě potřeby vyšetří 
všechny případy, u nichž jsou důvody 
pochybovat o tom, zda oznámený subjekt 
splňuje požadavky uvedené v článku 33.

1. Komise vyšetří všechny případy, u 
nichž jsou důvody pochybovat o 
způsobilosti oznámeného subjektu nebo o 
tom, že oznámený subjekt nadále splňuje 
příslušné požadavky a povinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznamující orgán předloží Komisi 
na vyžádání všechny informace týkající se 
oznámení dotčeného oznámeného subjektu.

2. Oznamující orgán předloží Komisi 
na vyžádání všechny informace týkající se 
oznámení nebo zachování dotčeného 
oznámeného subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise zjistí, že oznámený 
subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat 
požadavky uvedené v článku 33, přijme 
odůvodněné rozhodnutí a vyzve 
oznamující členský stát, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, včetně 
případného zrušení oznámení. Tento 
prováděcí akt se přijme přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 74 odst. 2.

4. Pokud Komise zjistí, že oznámený 
subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat 
požadavky pro své oznámení, přijme 
prováděcí akt vyžadující, aby oznamující 
členský stát přijal nezbytná nápravná 
opatření, včetně případného zrušení 
oznámení. Tento prováděcí akt se přijme 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 74 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Výměna know-how a osvědčených 

postupů
Komise zajišťuje výměnu know-how a 
osvědčených postupů mezi vnitrostátními 
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orgány členských států, které jsou 
odpovědné za politiku oznamování.

Or. en

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proces normalizace zajistí vyvážené 
zastoupení zájmů a účinnou účast všech 
příslušných zúčastněných stran v souladu 
s články 5, 6 a 7 nařízení (EU) 
č. 1025/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přípravě společných specifikací 
uvedených v odstavci 1 shromáždí Komise 
názory příslušných subjektů nebo skupin 
odborníků zřízených podle příslušných 
odvětvových právních předpisů Unie.

2. Při přípravě společných specifikací 
uvedených v odstavci 1 shromáždí Komise 
názory příslušných subjektů nebo skupin 
odborníků zřízených podle příslušných 
odvětvových právních předpisů Unie, jakož 
i příslušných zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Certifikáty jsou platné po dobu 
v nich uvedenou, která nesmí překročit 
délku pěti let. Na základě žádosti 
poskytovatele může být platnost certifikátu 
prodlužována o další období, z nichž žádné 
nepřekročí délku pěti let, a to na základě 
nového posouzení v souladu s příslušnými 
postupy posuzování shody.

2. Certifikáty jsou platné po dobu 
v nich uvedenou, která nesmí překročit 
délku čtyř let. Na základě žádosti 
poskytovatele může být platnost certifikátu 
prodlužována o další období, z nichž žádné 
nepřekročí délku čtyř let, a to na základě 
nového posouzení v souladu s příslušnými 
postupy posuzování shody. Každý 
doplňkový certifikát zůstává v platnosti po 
stejnou dobu jako certifikát, který 
doplňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byl stranám, které 
mají na uvedeném rozhodnutí oprávněný 
zájem, k dispozici postup pro podání 
opravného prostředku proti rozhodnutím 
oznámených subjektů.

Členské státy zajistí, aby byl stranám, které 
mají na uvedeném rozhodnutí oprávněný 
zájem, k dispozici postup pro podání 
opravného prostředku proti rozhodnutím 
oznámených subjektů, včetně rozhodnutí 
týkajících se vydaných certifikátů shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Důvody veřejného zájmu uvedené v článku neopodstatňují výjimku z posuzování shody z 
naléhavých důvodů. Uvedení vysoce rizikového systému UI určeného k řešení uvedených 
obav, aniž by bylo provedeno posouzení shody, do provozu by mohlo naopak tyto obavy 
zhoršit, pokud je systém zkreslený, nepřesný nebo vystaven zranitelným místům.

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel vypracuje pro každý 
systém UI písemné EU prohlášení o shodě 
a po dobu deseti let od uvedení systému UI 
na trh nebo do provozu je uchovává pro 
potřebu příslušných vnitrostátních orgánů. 
V EU prohlášení o shodě je uveden systém 
UI, pro nějž bylo vypracováno. Kopie EU 
prohlášení o shodě bude na vyžádání 
poskytnuta dotčeným příslušným 
vnitrostátním orgánům.

1. Poskytovatel vypracuje pro každý 
vysoce rizikový systém UI písemné EU 
prohlášení o shodě a po dobu deseti let od 
uvedení vysoce rizikového systému UI na 
trh nebo do provozu je uchovává pro 
potřebu příslušných vnitrostátních orgánů. 
Kopie EU prohlášení o shodě bude na 
vyžádání poskytnuta dotčeným příslušným 
vnitrostátním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Prohlášení o shodě již obsahuje identifikaci vysoce rizikového systému UI podle přílohy V.

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě stanoví, že 
dotyčný vysoce rizikový systém UI splňuje 
požadavky stanovené v kapitole 2 této 
hlavy. EU prohlášení o shodě obsahuje 
informace stanovené v příloze V a je 
přeloženo do úředního jazyka nebo jazyků 
Unie požadovaných členským státem nebo 
členskými státy, v nichž je vysoce rizikový 

2. EU prohlášení o shodě stanoví, že 
dotyčný vysoce rizikový systém UI splňuje 
požadavky stanovené v kapitole 2 této 
hlavy, včetně požadavků týkajících se 
dodržování právních předpisů Unie o 
ochraně údajů. EU prohlášení o shodě 
obsahuje informace stanovené v příloze 
V a je přeloženo do úředního jazyka nebo 



PR\1254442CS.docx 91/158 PE731.563v01-00

CS

systém UI dodáván na trh. jazyků Unie požadovaných členským 
státem nebo členskými státy, v nichž je 
vysoce rizikový systém UI uveden na trh 
nebo do nich dodán.

Or. en

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se na vysoce rizikové 
systémy AI vztahují jiné harmonizační 
právní předpisy Unie, které také vyžadují 
EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné 
EU prohlášení o shodě s ohledem na 
všechny právní předpisy Unie, které se 
vztahují na daný vysoce rizikový systém 
UI. Toto prohlášení musí obsahovat 
veškeré informace požadované pro 
identifikaci harmonizačních právních 
předpisů Unie, k nimž se prohlášení 
vztahuje.

3. Pokud se na vysoce rizikové 
systémy AI vztahují jiné harmonizační 
právní předpisy Unie, které také vyžadují 
EU prohlášení o shodě, může se 
vypracovat jediné EU prohlášení o shodě 
s ohledem na všechny právní předpisy 
Unie, které se vztahují na daný vysoce 
rizikový systém UI. Toto prohlášení musí 
obsahovat veškeré informace požadované 
pro identifikaci harmonizačních právních 
předpisů Unie, k nimž se prohlášení 
vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Označení CE se viditelně, čitelně 
a nesmazatelně umístí na daný vysoce 
rizikový systém UI. Pokud to není možné 
nebo to nelze s ohledem na charakter 
vysoce rizikového systému UI zaručit, 
umístí se podle potřeby na obal nebo na 
průvodní doklady.

1. Označení CE se viditelně, čitelně 
a nesmazatelně umístí na daný vysoce 
rizikový systém UI, než je tento systém 
uveden na trh. Pokud to není možné nebo 
to nelze s ohledem na charakter vysoce 
rizikového systému UI zaručit, umístí se 
podle potřeby na obal nebo na průvodní 
doklady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde je to relevantní, následuje 
za označením CE identifikační číslo 
oznámeného subjektu odpovědného za 
postupy posuzování shody stanovené 
v článku 43. Identifikační číslo je rovněž 
uvedeno ve všech propagačních 
materiálech, které uvádí, že daný vysoce 
rizikový systém UI splňuje požadavky na 
označení CE.

3. Tam, kde je to relevantní, následuje 
za označením CE identifikační číslo 
oznámeného subjektu odpovědného za 
postupy posuzování shody stanovené 
v článku 43. Identifikační číslo 
oznámeného subjektu umístí sám subjekt, 
nebo jej umístí podle jeho pokynů 
poskytovatel nebo jeho zplnomocněný 
zástupce. Identifikační číslo je rovněž 
uvedeno ve všech propagačních 
materiálech, které uvádí, že daný vysoce 
rizikový systém UI splňuje požadavky na 
označení CE.

Or. en

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Označení CE se připojí až po 
posouzení souladu s právními předpisy 
Unie o ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před uvedením vysoce rizikového systému 
UI podle čl. 6 odst. 2 na trh nebo do 
provozu jej poskytovatel nebo tam, kde je 
to relevantní, zplnomocněný zástupce 
zaregistruje do databáze EU uvedené 
v článku 60.

Před uvedením vysoce rizikového systému 
UI podle čl. 6 odst. 2 na trh nebo do 
provozu jej poskytovatel nebo tam, kde je 
to relevantní, zplnomocněný zástupce 
zaregistruje do databáze EU uvedené 
v článku 60 v souladu s čl. 60 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před uvedením vysoce rizikového systému 
UI do provozu nebo před jeho použitím v 
souladu s čl. 6 odst. 2 se uživatelé, kteří 
jsou orgány veřejné moci nebo orgány, 
institucemi nebo jinými subjekty Unie, 
nebo uživatelé jednající jejich jménem 
zaregistrují v databázi EU uvedené v 
článku 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulační pískoviště UI vytvořená 
jedním nebo více příslušnými orgány 
členských států nebo evropským 
inspektorem ochrany údajů poskytují 
kontrolované prostředí, které usnadňuje 
vývoj, testování a ověřování inovativních 
systémů UI po omezenou dobu před jejich 
uvedením na trh nebo do provozu podle 

1. Regulační pískoviště UI vytvořená 
jedním nebo více příslušnými orgány 
členských států nebo evropským 
inspektorem ochrany údajů poskytují 
kontrolované prostředí, které usnadňuje 
vývoj, testování a ověřování inovativních 
systémů UI po omezenou dobu před jejich 
uvedením na trh nebo do provozu podle 
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konkrétního plánu. K tomu dochází pod 
přímým dohledem a vedením příslušných 
orgánů s cílem zajistit soulad s požadavky 
tohoto nařízení a případně dalších právních 
předpisů Unie a členských států, nad nimiž 
je prováděn dohled v rámci tohoto 
pískoviště.

konkrétního plánu. K tomu dochází pod 
přímým dohledem a vedením příslušných 
orgánů s cílem zajistit soulad s požadavky 
tohoto nařízení a případně dalších právních 
předpisů Unie a členských států, nad nimiž 
je prováděn dohled.

Or. en

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Regulační pískoviště UI umožňuje 
a usnadňuje zapojení oznámených 
subjektů, normalizačních orgánů a 
případně dalších příslušných 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v rozsahu, 
v němž dané inovativní systémy UI 
zahrnují zpracování osobních údajů nebo 
jinak spadají do oblasti dohledu jiných 
vnitrostátních orgánů nebo příslušných 
orgánů poskytujících nebo podporujících 
přístup k údajům, byly vnitrostátní orgány 
pro ochranu údajů a tyto další vnitrostátní 
orgány spojovány s fungováním daného 
regulačního pískoviště UI.

2. Členské státy zajistí, aby v rozsahu, 
v němž dané inovativní systémy UI 
zahrnují zpracování osobních údajů nebo 
jinak spadají do oblasti dohledu jiných 
vnitrostátních orgánů nebo příslušných 
orgánů poskytujících nebo podporujících 
přístup k osobním údajům, byly 
vnitrostátní orgány pro ochranu údajů 
a tyto další vnitrostátní orgány spojovány 
s fungováním daného regulačního 
pískoviště UI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační pískoviště UI nebudou 
mít vliv na pravomoci příslušných orgánů 
v oblasti dohledu a nápravy. Veškerá 
významná rizika pro zdraví, bezpečnost 
a základní práva, která budou zjištěna 
během vývoje a testování těchto systémů, 
budou mít za následek okamžité zmírnění, 
a pokud se to nezdaří, pozastavení procesu 
vývoje a testování, dokud k tomuto 
zmírnění nedojde.

3. Regulační pískoviště UI nebudou 
mít vliv na pravomoci příslušných orgánů 
v oblasti dohledu a nápravy. Veškerá 
významná rizika pro zdraví, bezpečnost 
a základní práva, která budou zjištěna 
během vývoje a testování těchto systémů, 
budou mít za následek okamžité a 
přiměřené zmírnění. Pokud se ukáže, že 
toto zmírnění je neúčinné, se proces 
vývoje a testování neprodleně pozastaví, 
dokud k tomuto zmírnění nedojde.

Or. en

Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účastníci regulačního pískoviště UI 
nesou podle platných právních předpisů 
Unie a členských států o odpovědnosti 
nadále odpovědnost za jakoukoli škodu 
způsobenou třetím stranám v důsledku 
experimentů prováděných v daném 
pískovišti.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány členských států, 
které zřídily regulační pískoviště UI, 
koordinují své činnosti a spolupracují 
v rámci Evropské rady pro umělou 
inteligenci. Předkládají této radě a Komisi 
výroční zprávy o výsledcích provádění 
uvedených systémů, včetně osvědčených 
postupů, získaných zkušeností 
a doporučení o jejich uspořádání 
a případně o uplatňování tohoto nařízení 
a dalších právních předpisů Unie, nad 
nimiž je prováděn dohled v rámci daného 
pískoviště.

5. Příslušné vnitrostátní orgány 
koordinují své činnosti a spolupracují 
v rámci Evropské rady pro umělou 
inteligenci na regulačních pískovištích UI. 
Předkládají této radě a Komisi výroční 
zprávy o výsledcích provádění uvedených 
systémů, včetně osvědčených postupů, 
incidentů, získaných zkušeností 
a doporučení o jejich uspořádání 
a případně o uplatňování tohoto nařízení 
a dalších právních předpisů Unie, nad 
nimiž je prováděn dohled v rámci daného 
pískoviště. Tyto zprávy nebo jejich shrnutí 
zpřístupní veřejnosti, aby se v Unii 
umožnily další inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se „Evropská rada pro 
umělou inteligenci“ (dále jen „rada“).

1. Zřizuje se nezávislá „Evropská rada 
pro umělou inteligenci“ (dále jen „rada“).

Or. en

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada poskytuje Komisi poradenství 
a pomoc Komisi s cílem:

2. Rada poskytuje Komisi a 
příslušným vnitrostátním orgánům 
poradenství a pomoc s cílem:

Or. en
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Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koordinovat pokyny a analýzu 
Komise a vnitrostátních dozorových úřadů 
a jiných příslušných orgánů, pokud jde 
o nově se objevující otázky na vnitřním 
trhu s ohledem na záležitosti, na něž se 
vztahuje toto nařízení, a přispívat k nim;

b) koordinovat a poskytovat pokyny 
a analýzu Komisi a vnitrostátním 
dozorovým úřadům a jiným příslušným 
orgánům, pokud jde o nově se objevující 
otázky na vnitřním trhu s ohledem na 
záležitosti, na něž se vztahuje toto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pomáhat vnitrostátním dozorovým 
úřadům a Komisi při zajišťování 
jednotného uplatňování tohoto nařízení.

c) přispívat k účinnému a 
jednotnému uplatňování tohoto nařízení a 
pomáhat vnitrostátním dozorovým 
úřadům a Komisi v tomto ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přispívat k účinné spolupráci s 
příslušnými orgány třetích zemí a s 
mezinárodními organizacemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rada přispívá k účinnému a 
jednotnému prosazování tohoto nařízení v 
celé Unii, a to i pokud jde o případy 
týkající se dvou nebo více členských států, 
jak je stanoveno v článku 59b.

Or. en

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Čl. 57 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Struktura rady Struktura a nezávislost rady

Or. en

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada se skládá z vnitrostátních 
dozorových úřadů, které jsou zastoupeny 
vedoucím nebo odpovídajícím vysokým 
úředníkem daného úřadu a evropským 
inspektorem ochrany údajů. Na zasedání 
mohou být přizvány další vnitrostátní 
orgány v případě, že jsou pro ně 
projednávané otázky relevantní.

1. Rada se skládá z vnitrostátních 
dozorových úřadů, které jsou zastoupeny 
vedoucím nebo odpovídajícím vysokým 
úředníkem daného úřadu, evropským 
inspektorem ochrany údajů a Agenturou 
Evropské unie pro základní práva. Na 
zasedání mohou být přizvány další 
vnitrostátní orgány v případě, že jsou pro 
ně projednávané otázky relevantní. Každý 
členský stát má jeden hlas. Evropský 
inspektor ochrany údajů a Agentura 
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Evropské unie pro základní práva nemají 
hlasovací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při plnění svých úkolů nebo 
výkonu svých pravomocí jedná rada 
nezávisle.

Or. en

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Rada přijímá rozhodnutí prostou 
většinou svých členů s hlasovacím 
právem, pokud v tomto nařízení není 
stanoveno jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přijímá svůj jednací řád 
prostou většinou svých členů na základě 
souhlasu Komise. Jednací řád obsahuje 
rovněž provozní aspekty související 

2. Rada přijme svůj jednací řád, a to 
dvoutřetinovou většinou svých členů s 
hlasovacím právem. Jednací řád obsahuje 
rovněž provozní aspekty související 
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s plněním úkolů rady uvedených v článku 
58. Rada může podle potřeby zřizovat 
podskupiny pro účely zkoumání 
konkrétních otázek.

s plněním úkolů rady uvedených v článku 
58.

Or. en

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rada může podle potřeby zřizovat 
podskupiny pro účely zkoumání 
konkrétních otázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Radu zastupuje její předseda.

Or. en

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Rada si prostou většinou zvolí z 
řad svých členů s hlasovacím právem 
předsedu a dva místopředsedy. Funkční 
období předsedy a místopředsedů je tři 
roky. Funkční období předsedy 
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a místopředsedů lze jednou obnovit.

Or. en

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Radě předsedá Komise. Komise 
svolává zasedání a připravuje pořad 
jednání v souladu s úkoly rady podle 
tohoto nařízení a s jejím jednacím řádem. 
Komise poskytuje administrativní 
a analytickou podporu činnostem rady 
podle tohoto nařízení.

3. Předseda plní následující úkoly:

– svolává zasedání rady;
– připravuje pořad jednání v souladu 
s úkoly rady podle tohoto nařízení 
a s jejím jednacím řádem;
– zajišťuje včasné plnění úkolů rady;
– informuje členské státy a Komisi o 
doporučeních přijatých radou.
Komise poskytuje administrativní 
a analytickou podporu činnostem rady 
podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zasedání rady se považují za 
usnášeníschopná, jsou-li přítomny 
alespoň dvě třetiny jejích členů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Sekretariát rady má pro plnění 
svých úkolů podle tohoto nařízení 
k dispozici nezbytné lidské a finanční 
zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Rada pořádá dvakrát ročně 
konzultace se zúčastněnými stranami. 
Mezi zúčastněné strany patří zástupci 
průmyslu, začínajících podniků a MSP, 
organizací občanské společnosti, jako jsou 
neziskové organizace, sdružení 
spotřebitelů, sociální partneři či 
akademická obec, aby bylo možné 
posoudit vývoj technologických trendů, 
otázky související s uplatňováním a 
účinností tohoto nařízení a regulační 
mezery a nedostatky vypozorované 
v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada může přizvat k účasti na 
svých zasedáních externí odborníky 
a pozorovatele a může provádět výměny se 
zúčastněnými třetími stranami s cílem 
získávat v přiměřeném rozsahu informace 
pro účely svých činností. Za tímto účelem 
může Komise umožňovat výměny mezi 
radou a jinými subjekty, úřady, 
agenturami a poradními skupinami Unie.

4. Rada může přizvat k účasti na 
svých zasedáních vnitrostátní orgány, 
např. orgány pro rovné zacházení, pokud 
jsou pro ně projednávané otázky 
relevantní. Dále může případně přizvat 
externí odborníky, pozorovatele a 
zainteresované třetí strany, včetně 
zúčastněných stran uvedených např. 
v odstavci 3c, a provádět s nimi výměny.

Or. en

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Rada spolupracuje s orgány, 
institucemi a jinými subjekty a poradními 
skupinami Unie a výsledky spolupráce 
zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování poradenství a pomoci 
Komisi v souvislosti s čl. 56 odst. 2 rada 
zejména:

Při poskytování poradenství a pomoci 
Komisi a vnitrostátním dozorovým 
úřadům v souvislosti s čl. 56 odst. 2 rada 
zejména:

Or. en
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Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vydává stanoviska, doporučení 
nebo písemné příspěvky s cílem zajistit 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) z vlastního podnětu nebo na žádost 
některého ze svých členů prošetřuje 
veškeré otázky týkající se použití tohoto 
nařízení a vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podpořila 
důsledné uplatňování tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporuje a usnadňuje 
vypracovávání kodexů chování, které mají 
podpořit dobrovolné uplatňování těchto 
kodexů na systémy UI, a za tímto účelem 
úzce spolupracuje s příslušnými 
zúčastněnými stranami v souladu 
s článkem 69;

Or. en
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Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) spolupracuje s Evropským sborem 
pro ochranu osobních údajů a Agenturou 
pro základní práva na pokynech týkajících 
se dodržování základních práv, zejména 
práva na nediskriminaci a rovné 
zacházení a práva na soukromí a ochranu 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zvyšuje povědomí a informovanost 
veřejnosti o přínosech, rizicích, 
pravidlech, zárukách a právech 
v souvislosti s používáním systémů UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 205

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) podporuje spolupráci a účinnou 
dvoustrannou a vícestrannou výměnu 
informací a osvědčených postupů mezi 
vnitrostátními dozorovými úřady;
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Or. en

Pozměňovací návrh 206

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) poskytuje poradenství Komisi 
o případných změnách příloh 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 73, 
zejména přílohy se seznamem vysoce 
rizikových systémů UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) zajišťuje aktivní spolupráci 
vnitrostátních dozorových úřadů při 
uplatňování tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. c g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cg) poskytuje pokyny v souvislosti 
s právy dítěte, použitelným právem a 
minimálními standardy v zájmu plnění 
cílů tohoto nařízení, které se týkají dětí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud rada jedná v kontextu 
článku 59a v případech, které se týkají 
dvou nebo více členských států, přijme 
doporučení pro vnitrostátní dozorové 
úřady.

Or. en

Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Rada předá Komisi všechny 
případy uvedené v článku 68a, o nichž se 
dozví.

Or. en

Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Rada vypracovává výroční zprávy 
o činnosti. Každou zprávu zveřejní a předá 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
ve všech úředních jazycích Unie. Výroční 
zpráva obsahuje zejména tyto informace:
a) závažné incidenty a chybné 
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fungování ohlášené v souladu s článkem 
62;
b) vážné případy zneužití vysoce 
rizikových systémů UI nebo případy 
použití zakázaných postupů podle článku 
64;
c) pokuty uložené podle článků 71 a 
72 tohoto nařízení;
d) potenciální případy týkající se 
dvou nebo více členských států a všechna 
doporučení vydaná v souladu s článkem 
59a;
e) praktické uplatnění stanovisek, 
pokynů, doporučení, poradenství a dalších 
opatření přijatých podle odstavce 1 a 
případné následné kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 212

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí z řad 
příslušných vnitrostátních orgánů 
vnitrostátní dozorový orgán. Vnitrostátní 
dozorový orgán jedná jako oznamující 
orgán a orgán dozoru nad trhem, pokud 
daný členský stát nemá organizační 
a správní důvody k určení více než jednoho 
orgánu.

2. Každý členský stát určí z řad 
příslušných vnitrostátních orgánů jeden 
vnitrostátní dozorový orgán do ... [3 tři 
měsíce od vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Vnitrostátní dozorový orgán 
jedná jako oznamující orgán a orgán 
dozoru nad trhem, pokud daný členský stát 
nemá organizační a správní důvody 
k určení více než jednoho orgánu, které 
oznámí Komise a radě. Pokud není 
určeným dozorovým orgánem, jedná 
vnitrostátní dozorový orgán v úzké 
spolupráci s vnitrostátním orgánem pro 
ochranu údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 213

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní dozorový úřad jedná 
jako vedoucí orgán a odpovídá za účinnou 
koordinaci uplatňování tohoto nařízení 
příslušnými vnitrostátními orgány a 
přispívá k účinnému a jednotnému 
používání a vymáhání tohoto nařízení. 
Zastupuje svůj členský stát v radě 
v souladu s článkem 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Každý vnitrostátní dozorový úřad 
jedná při plnění svých úkolů a výkonu 
svých pravomocí podle tohoto nařízení 
nezávisle. Člen nebo členové 
vnitrostátních dozorových úřadů 
nepodléhají při plnění úkolů a výkonu 
pravomocí podle tohoto nařízení žádnému 
vnějšímu vlivu, ať přímému nebo 
nepřímému, a nevyžadují ani nepřijímají 
pokyny od žádného jiného subjektu 
k úkolům, které jim byly svěřeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy informují Komisi 
o tom, který orgán nebo orgány určily a 
tam, kde je to relevantní, o důvodech 
určení více než jednoho orgánu.

3. Členské státy do ... [3 měsíce od 
vstupu tohoto nařízení v platnost] zveřejní 
jméno příslušného vnitrostátního orgánu, 
který byl určen jako vnitrostátní dozorový 
úřad, a informace, jak je možné tento 
orgán kontaktovat, a tyto údaje taktéž 
sdělí Komisi a radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby 
příslušným vnitrostátním orgánům byly 
poskytnuty odpovídající finanční a lidské 
zdroje, které jim umožní plnit úkoly podle 
tohoto nařízení. Příslušné vnitrostátní 
orgány mají zejména trvale k dispozici 
dostatečný počet pracovníků, jejichž 
způsobilost a odborné znalosti zahrnují 
důkladné porozumění technologiím umělé 
inteligence, údajům a výpočtu údajů, 
základním právům a zdravotním 
a bezpečnostním rizikům, jakož i znalost 
platných norem a právních předpisů.

4. Členské státy zajistí, aby 
příslušným vnitrostátním orgánům byly 
poskytnuty odpovídající technické, 
finanční a lidské zdroje, a nezbytné 
prostory a infrastruktura, které jim 
umožní plnit úkoly podle tohoto nařízení. 
Příslušné vnitrostátní orgány mají zejména 
trvale k dispozici dostatečný počet 
pracovníků, jejichž způsobilost a odborné 
znalosti zahrnují důkladné porozumění 
technologiím umělé inteligence, údajům 
a výpočtu údajů, ochraně osobních údajů, 
základním právům a zdravotním 
a bezpečnostním rizikům, jakož i znalost 
platných norem a právních předpisů. 
Členské státy každoročně posoudí a 
aktualizují požadavky na odbornost a 
zdroje uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise usnadňuje výměnu 
zkušeností mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány.

6. Komise a rada usnadňují výměnu 
zkušeností mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušné vnitrostátní orgány 
mohou poskytovat pokyny a rady ohledně 
provádění tohoto nařízení, a to i malým 
poskytovatelům. Kdykoli mají příslušné 
vnitrostátní orgány v úmyslu poskytnout 
pokyny a rady týkající se systému UI 
v oblastech, na které se vztahují jiné právní 
předpisy Unie, provedou podle potřeby 
konzultaci s vnitrostátními orgány 
příslušnými podle těchto právních předpisů 
Unie. Členské státy mohou rovněž zřídit 
jedno ústřední kontaktní místo pro 
komunikaci s provozovateli.

7. Příslušné vnitrostátní orgány 
mohou poskytovat pokyny a rady ohledně 
provádění tohoto nařízení, a to i malým 
poskytovatelům. Kdykoli mají příslušné 
vnitrostátní orgány v úmyslu poskytnout 
pokyny a rady týkající se systému UI 
v oblastech, na které se vztahují jiné právní 
předpisy Unie, provedou podle potřeby 
konzultaci s vnitrostátními orgány 
příslušnými podle těchto právních předpisů 
Unie. Členské státy rovněž zřídí jedno 
ústřední kontaktní místo pro komunikaci 
s provozovateli a dalšími zúčastněnými 
stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 219

Návrh nařízení
Článek 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59a
Mechanismus spolupráce vnitrostátních 

dozorových úřadů v případech 
zahrnujících dva nebo více členských 
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států
1. Každý vnitrostátní dozorový úřad 
plní na území svého členského státu úkoly 
a vykonává pravomoci, které mu byly 
svěřeny v souladu s tímto nařízením.
2. V případě zahrnujícím dva nebo 
více vnitrostátních dozorových úřadů se za 
vedoucí vnitrostátní dozorový úřad 
považuje vnitrostátní dozorový úřad 
členského státu, v němž je usazen 
poskytovatel nebo uživatel dotčeného 
systému UI nebo v němž je jmenován 
zplnomocněný zástupce.
3. V případech podle odstavce 2 
příslušné vnitrostátní dozorové úřady 
spolupracují a včas si předávají všechny 
důležité informace. Vnitrostátní dozorové 
úřady spolupracují na dosažení konsenzu.
4. Pokud mezi dvěma nebo více 
vnitrostátními dozorovými úřady panují 
vážné neshody, informují o tom radu a 
neprodleně jí poskytnou všechny důležité 
informace týkající se dotčeného případu.
5. Rada do tří měsíců od obdržení 
oznámení podle článku 4 vydá pro 
vnitrostátní dozorové úřady doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými 
státy zřizuje a udržuje databázi EU 
obsahující informace uvedené v odstavci 2 
ohledně vysoce rizikových systémů UI 
podle čl. 6 odst. 2, které jsou registrovány 
v souladu s článkem 51.

1. Komise ve spolupráci s členskými 
státy zřizuje a udržuje databázi EU 
obsahující informace uvedené v odstavcích 
2 a 2a ohledně vysoce rizikových systémů 
UI podle čl. 6 odst. 2, které jsou 
registrovány v souladu s článkem 51, a 
uživatelů takových systémů, kteří jsou 
veřejnými orgány nebo orgány, 
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institucemi a dalšími subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v příloze VIII 
zadávají do databáze EU poskytovatelé. 
Komise jim poskytuje technickou 
a administrativní podporu.

2. Údaje uvedené v příloze VIII bodu 
1 zadávají do databáze EU poskytovatelé. 
Komise jim poskytuje technickou 
a administrativní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Údaje uvedené v příloze VIII bodu 
2 zadávají do databáze EU uživatelé, kteří 
jsou veřejnými orgány nebo orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie nebo 
jednají jejich jménem. Komise jim 
poskytuje technickou a administrativní 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace obsažené v databázi EU 3. Informace obsažené v databázi EU 
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jsou přístupné veřejnosti. jsou přístupné veřejnosti, uživatelsky 
vstřícné, dostupné a strojově čitelné a lze 
je snadno procházet.

Or. en

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Databáze EU obsahuje osobní údaje 
pouze do té míry, která je nezbytná pro 
shromažďování a zpracovávání informací 
v souladu s tímto nařízením. Tyto 
informace zahrnují jména a kontaktní údaje 
fyzických osob, které odpovídají za 
registraci systému a mají zákonnou 
pravomoc zastupovat poskytovatele.

4. Databáze EU obsahuje osobní údaje 
pouze do té míry, která je nezbytná pro 
shromažďování a zpracovávání informací 
v souladu s tímto nařízením. Tyto 
informace zahrnují jména a kontaktní údaje 
fyzických osob, které odpovídají za 
registraci systému a mají zákonnou 
pravomoc zastupovat poskytovatele nebo 
uživatele, který je veřejným orgánem nebo 
orgánem, institucí či jiným subjektem 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správcem databáze EU je Komise. 
Ta rovněž zajišťuje poskytovatelům 
přiměřenou technickou a administrativní 
podporu.

5. Správcem databáze EU je Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém monitorování po uvedení na 
trh je založen na plánu monitorování po 
uvedení na trh. Plán monitorování po 
uvedení na trh je součástí technické 
dokumentace uvedené v příloze IV. 
Komise přijme prováděcí akt, kterým se 
stanoví podrobná ustanovení zavádějící 
vzor plánu monitorování po uvedení na trh 
a seznam prvků, které mají být do tohoto 
plánu zahrnuty.

3. Systém monitorování po uvedení na 
trh je založen na plánu monitorování po 
uvedení na trh. Plán monitorování po 
uvedení na trh je součástí technické 
dokumentace uvedené v příloze IV. 
Komise do ... [dvanáct měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost] přijme 
prováděcí akt, kterým se stanoví podrobná 
ustanovení zavádějící vzor plánu 
monitorování po uvedení na trh a seznam 
prvků, které mají být do tohoto plánu 
zahrnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé vysoce rizikových systémů 
UI uváděných na trh Unie ohlašují každý 
závažný incident nebo chybné fungování 
těchto systémů představující porušení 
povinností podle práva Unie, jehož cílem je 
ochrana základních práv, orgánům dozoru 
nad trhem v členských státech, v nichž 
k této nežádoucí příhodě nebo porušení 
došlo.

Poskytovatelé vysoce rizikových systémů 
UI uváděných na trh Unie a uživatelé, 
pokud odhalí závažný incident nebo 
chybné fungování, ohlašují každý závažný 
incident nebo chybné fungování těchto 
systémů představující porušení povinností 
podle práva Unie, jehož cílem je ochrana 
základních práv, orgánům dozoru nad 
trhem v členských státech, v nichž k této 
nežádoucí příhodě nebo porušení došlo, a 
případně Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto oznámení musí být učiněno 
neprodleně poté, co poskytovatel zjistí 
příčinnou souvislost mezi daným 
systémem UI a daným závažným 
incidentem nebo chybným fungováním 
nebo přiměřenou pravděpodobnost této 
souvislosti, v každém případě však 
nejpozději do patnácti dnů poté, co se 
poskytovatelé o daném závažném incidentu 
nebo chybném fungování dozvěděli.

Toto oznámení musí být učiněno 
neprodleně poté, co poskytovatel nebo 
případně uživatel zjistí příčinnou 
souvislost mezi daným systémem UI 
a daným závažným incidentem nebo 
chybným fungováním nebo přiměřenou 
pravděpodobnost této souvislosti, 
v každém případě však nejpozději do 72 
hodin poté, co se poskytovatel nebo 
případně uživatel o daném závažném 
incidentu nebo chybném fungování 
dozvěděl.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta byla zkrácena na tři dny, aby odpovídala lhůtám, které pro oznamovací povinnosti 
stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh 229

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co poskytovatel zjistí příčinnou 
souvislost mezi daným systémem UI 
a daným závažným incidentem nebo 
chybným fungováním nebo přiměřenou 
pravděpodobnost této souvislosti, přijme 
vhodná nápravná opatření podle článku 
21.

Or. en
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Pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po obdržení oznámení týkajícího se 
porušení povinností podle právních 
předpisů Unie, jejichž cílem je ochrana 
základních práv, informuje orgán dozoru 
nad trhem vnitrostátní orgány veřejné 
správy nebo veřejnoprávní subjekty 
uvedené v čl. 64 odst. 3. Komise vypracuje 
zvláštní pokyny s cílem usnadnit plnění 
povinností stanovených v odstavci 1. Tyto 
pokyny jsou vydány nejpozději dvanáct 
měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Po obdržení oznámení týkajícího se 
porušení povinností podle právních 
předpisů Unie, jejichž cílem je ochrana 
základních práv, informuje orgán dozoru 
nad trhem vnitrostátní orgány veřejné 
správy nebo veřejnoprávní subjekty 
uvedené v čl. 64 odst. 3. Komise vypracuje 
zvláštní pokyny s cílem usnadnit plnění 
povinností stanovených v odstavci 1. Tyto 
pokyny jsou vydány do ... [den vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a každý rok se 
přezkoumají.

Or. en

Pozměňovací návrh 231

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U vysoce rizikových systémů UI 
podle bodu 5 písm. b) přílohy III 
uváděných na trh nebo do provozu 
poskytovateli, kteří jsou úvěrovými 
institucemi podléhajícími směrnici 
2013/36/EU, a u vysoce rizikových 
systémů UI, které jsou bezpečnostními 
součástmi zařízení nebo jsou samy 
zařízeními a na něž se vztahuje nařízení 
(EU) 2017/745 a nařízení (EU) 2017/746, 
se oznamování závažných incidentů nebo 
chybného fungování omezuje na ty, které 
představují porušení povinností podle 
právních předpisů Unie, jejichž cílem je 
ochrana základních práv.

3. U vysoce rizikových systémů UI 
podle bodu 5 písm. b) přílohy III 
uváděných na trh nebo do provozu 
poskytovateli, kteří jsou úvěrovými 
institucemi podléhajícími směrnici 
2013/36/EU, a u vysoce rizikových 
systémů UI, které jsou bezpečnostními 
součástmi zařízení nebo jsou samy 
zařízeními a na něž se vztahuje nařízení 
(EU) 2017/745 a nařízení (EU) 2017/746, 
se oznamování závažných incidentů nebo 
chybného fungování pro účely tohoto 
nařízení omezuje na ty, které představují 
porušení povinností podle právních 
předpisů Unie, jejichž cílem je ochrana 
základních práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 232

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní dozorové úřady 
každoročně informují radu o závažných 
incidentech nebo chybném fungování, 
které jim byly oznámeny podle tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 233

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorový orgán podává 
Komisi pravidelné zprávy o výsledcích 
příslušných činností v oblasti dozoru nad 
trhem. Vnitrostátní dozorový orgán 
neprodleně ohlásí Komisi a příslušným 
vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 
soutěž veškeré informace zjištěné 
v průběhu činností v oblasti dozoru nad 
trhem, které by mohly mít potenciální 
význam pro uplatňování právních předpisů 
Unie na pravidla hospodářské soutěže.

2. Vnitrostátní dozorový orgán 
každoročně podává Komisi zprávy 
o výsledcích příslušných činností v oblasti 
dozoru nad trhem. Vnitrostátní dozorový 
orgán neprodleně ohlásí Komisi 
a příslušným vnitrostátním orgánům pro 
hospodářskou soutěž veškeré informace 
zjištěné v průběhu činností v oblasti dozoru 
nad trhem, které by mohly mít potenciální 
význam pro uplatňování právních předpisů 
Unie na pravidla hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem mají 1. Orgány dozoru nad trhem nebo 
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přístup k údajům a dokumentaci v rámci 
svých činností a je jim poskytnut 
neomezený přístup k souborům 
tréninkových dat, dat pro ověřování 
platnosti a testovacích dat využívaných 
poskytovatelem, a to i prostřednictvím 
aplikačních programovacích rozhraní (API) 
nebo jiných vhodných technických 
prostředků a nástrojů umožňujících 
vzdálený přístup.

Komise, pokud jedná podle článku 68a, 
mají v rámci svých činností neomezený 
přístup k souborům tréninkových dat, dat 
pro ověřování platnosti a testovacích dat 
využívaných poskytovatelem nebo 
případně uživatelem, a to i prostřednictvím 
aplikačních programovacích rozhraní (API) 
nebo jiných vhodných technických 
prostředků a nástrojů umožňujících 
vzdálený přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 235

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li to nezbytné k posouzení shody 
vysoce rizikového systému UI s požadavky 
uvedenými v hlavě III kapitole 2 a na 
odůvodněnou žádost bude orgánům dozoru 
nad trhem poskytnut přístup ke zdrojovému 
kódu daného systému UI.

2. Je-li to nezbytné k posouzení shody 
vysoce rizikového systému UI s požadavky 
uvedenými v hlavě III kapitole 2 a na 
odůvodněnou žádost bude orgánům dozoru 
nad trhem nebo případně Komisi 
poskytnut přístup ke zdrojovému kódu 
daného systému UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 236

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní veřejné orgány nebo 
subjekty, které dohlížejí na dodržování 
povinností stanovených v právních 
předpisech Unie na ochranu základních 
práv v souvislosti s používáním vysoce 
rizikových systémů UI uvedených v příloze 
III, případně je vymáhají, jsou oprávněny 
vyžádat si jakoukoli dokumentaci 

3. Vnitrostátní veřejné orgány nebo 
subjekty, které dohlížejí na dodržování 
povinností stanovených v právních 
předpisech Unie na ochranu základních 
práv v souvislosti s používáním vysoce 
rizikových systémů UI uvedených v příloze 
III, případně je vymáhají, jsou oprávněny 
vyžádat si jakoukoli dokumentaci 
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vytvořenou nebo vedenou podle tohoto 
nařízení a mít k ní přístup, pokud je přístup 
k této dokumentaci nezbytný k plnění 
pravomocí vyplývajících z jejich pověření 
v rámci jejich příslušnosti. Příslušný 
veřejný orgán nebo subjekt o každé této 
žádosti informuje orgán dozoru nad trhem 
dotčeného členského státu.

vytvořenou nebo vedenou podle tohoto 
nařízení a mít k ní přístup, pokud je přístup 
k této dokumentaci nezbytný k plnění 
pravomocí vyplývajících z jejich pověření 
v rámci jejich příslušnosti. Příslušný 
veřejný orgán nebo subjekt o každé této 
žádosti informuje orgán dozoru nad trhem 
dotčeného členského státu nebo případně 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 237

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud dokumentace uvedená 
v odstavci 3 není dostatečná k tomu, aby 
bylo možné zjistit, zda došlo k porušení 
povinností podle právních předpisů Unie, 
jejichž cílem je ochrana základních práv, 
může orgán veřejné moci nebo subjekt 
uvedený v odstavci 3 podat orgánu dozoru 
nad trhem odůvodněnou žádost 
o uspořádání testů vysoce rizikového 
systému UI technickými prostředky. Orgán 
dozoru nad trhem uspořádá tyto testy, do 
nichž bude dožadující orgán veřejné moci 
nebo subjekt významně zapojen, 
v přiměřené lhůtě po podání žádosti.

5. Pokud dokumentace uvedená 
v odstavci 3 není dostatečná k tomu, aby 
bylo možné zjistit, zda došlo k porušení 
povinností podle právních předpisů Unie, 
jejichž cílem je ochrana základních práv, 
může orgán veřejné moci nebo subjekt 
uvedený v odstavci 3 podat orgánu dozoru 
nad trhem nebo případně Komisi 
odůvodněnou žádost o uspořádání testů 
vysoce rizikového systému UI technickými 
prostředky. Orgán dozoru nad trhem nebo 
případně Komise uspořádá tyto testy, do 
nichž bude dožadující orgán veřejné moci 
nebo subjekt významně zapojen, 
v přiměřené lhůtě po podání žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 238

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systémy UI, které představují 1. Systémy UI, které představují 
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riziko, jsou považovány za výrobek 
představující riziko podle čl. 3 bodu 19 
nařízení (EU) 2019/1020, pokud jde 
o rizika pro zdraví, bezpečnost nebo 
ochranu základních práv osob.

riziko, jsou považovány za výrobek 
představující riziko podle čl. 3 bodu 19 
nařízení (EU) 2019/1020, pokud jde 
o rizika pro zdraví, bezpečnost nebo 
ochranu základních práv osob nebo hodnot 
Unie zakotvených v článku 2 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 239

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má orgán dozoru nad trhem 
členského státu dostatečné důvody 
domnívat se, že systém UI představuje 
riziko podle odstavce 1, provede hodnocení 
dotčeného systému UI z hlediska jeho 
souladu se všemi požadavky a povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení. Pokud 
existují rizika z hlediska ochrany 
základních práv, informuje orgán dozoru 
nad trhem rovněž příslušné vnitrostátní 
orgány veřejné správy nebo veřejnoprávní 
subjekty uvedené v čl. 64 odst. 3. Příslušní 
provozovatelé podle potřeby spolupracují 
s orgány dozoru nad trhem a s dalšími 
vnitrostátními orgány veřejné správy nebo 
veřejnoprávními subjekty uvedenými 
v čl. 64 odst. 3.

Pokud má orgán dozoru nad trhem 
členského státu dostatečné důvody 
domnívat se, že systém UI představuje 
riziko podle odstavce 1, provede hodnocení 
dotčeného systému UI z hlediska jeho 
souladu se všemi požadavky a povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení. Pokud 
existují rizika z hlediska ochrany 
základních práv, informuje orgán dozoru 
nad trhem okamžitě rovněž příslušné 
vnitrostátní orgány veřejné správy nebo 
veřejnoprávní subjekty uvedené v čl. 64 
odst. 3 a plně s nimi spolupracuje. 
Příslušní provozovatelé podle potřeby 
spolupracují s orgány dozoru nad trhem 
a s dalšími vnitrostátními orgány veřejné 
správy nebo veřejnoprávními subjekty 
uvedenými v čl. 64 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 240

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgán Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgán 
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dozoru nad trhem zjistí, že systém UI 
nesplňuje požadavky a povinnosti 
stanovené tímto nařízením, neprodleně 
vyzve příslušného provozovatele, aby přijal 
veškerá vhodná nápravná opatření 
k uvedení systému UI do souladu nebo 
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, 
kterou může orgán dozor nad trhem 
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

dozoru nad trhem nebo případně 
vnitrostátní veřejný orgán podle čl. 64 
odst. 3 zjistí, že systém UI nesplňuje 
požadavky a povinnosti stanovené tímto 
nařízením, neprodleně vyzve příslušného 
provozovatele, aby přijal veškerá vhodná 
nápravná opatření k uvedení systému UI do 
souladu nebo k jeho stažení z trhu nebo 
z oběhu ve lhůtě, kterou může orgán dozor 
nad trhem stanovit a která je přiměřená 
povaze rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 241

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se orgán dozoru nad 
trhem, že se nesoulad netýká pouze území 
jeho členského státu, informuje Komisi 
a ostatní členské státy o výsledcích 
hodnocení a o opatřeních, která má 
provozovatel na jeho žádost přijmout.

3. Domnívá-li se orgán dozoru nad 
trhem, že se nesoulad netýká pouze území 
jeho členského státu, informuje radu, 
Komisi a ostatní členské státy o výsledcích 
hodnocení a o opatřeních, která má 
provozovatel na jeho žádost přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 242

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud provozovatel systému UI ve 
lhůtě uvedené v odstavci 2 nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijme orgán 
dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná 
opatření k omezení nebo zákazu dodávání 
systému UI na trh svého členského státu 
nebo k zajištění toho, že je tento produkt 
stažen z trhu nebo z oběhu. O takových 

5. Pokud provozovatel systému UI ve 
lhůtě uvedené v odstavci 2 nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijme orgán 
dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná 
opatření k omezení nebo zákazu dodávání 
systému UI na trh svého členského státu 
nebo jeho uvedení do provozu nebo 
k zajištění stažení tohoto systému UI z trhu 
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opatřeních tento orgán neprodleně 
informuje Komisi a ostatní členské státy.

nebo z oběhu. O takových opatřeních tento 
orgán neprodleně informuje Komisi, radu 
a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 243

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Součástí informací uvedených 
v odstavci 5 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího systému UI, 
údaje o původu systému UI, povaze 
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze 
a době trvání opatření přijatých na 
vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 
poskytovatele. Orgány dozoru nad trhem 
zejména uvedou, zda je důvodem 
nesouladu jeden nebo více těchto 
nedostatků:

6. Součástí informací uvedených 
v odstavci 5 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího systému UI, 
údaje o původu systému UI a 
dodavatelském řetězci, povaze nesouladu 
a souvisejícího rizika, povaze a době trvání 
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni 
a stanoviska příslušného poskytovatele. 
Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, 
zda je důvodem nesouladu jeden nebo více 
těchto nedostatků:

Or. en

Pozměňovací návrh 244

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systém UI nesplňuje požadavky 
uvedené v hlavě III kapitole 2;

a) systém UI nesplňuje požadavky 
uvedené v tomto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Orgány dozoru nad trhem 
členských států jiné než orgán dozoru nad 
trhem členského státu, který zahájil tento 
postup, neprodleně informují Komisi 
a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích týkajících se 
nesouladu dotčeného systému UI, které 
mají k dispozici, a v případě nesouhlasu 
s oznámeným vnitrostátním opatřením 
o svých námitkách.

7. Orgány dozoru nad trhem 
členských států jiné než orgán dozoru nad 
trhem členského státu, který zahájil tento 
postup, neprodleně informují Komisi, radu 
a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích týkajících se 
nesouladu dotčeného systému UI, které 
mají k dispozici, a v případě nesouhlasu 
s oznámeným vnitrostátním opatřením 
o svých námitkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 246

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Orgány dozoru nad trhem všech 
členských států zajistí, aby byla 
v souvislosti s dotčeným produktem 
bezodkladně přijata náležitá restriktivní 
opatření, například stažení daného 
produktu z jejich trhů.

9. Orgány dozoru nad trhem všech 
členských států zajistí, aby byla 
v souvislosti s dotčeným systémem UI 
bezodkladně přijata náležitá restriktivní 
opatření, například stažení daného systému 
UI z jejich trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 247

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Vnitrostátní dozorové úřady 
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každoročně podávají radě zprávu o 
možném používání zakázaných postupů a 
o vážných případech zneužití vysoce 
rizikových systémů UI v daném roce a o 
opatřeních, která byla přijata na 
odstranění nebo zmírnění rizik v souladu 
s tímto článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 248

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud do tří měsíců od obdržení 
oznámení uvedeného v čl. 65 odst. 5 
vznese některý členský stát námitky proti 
opatření přijatému jiným členským státem 
nebo pokud se Komise domnívá, že je dané 
opatření v rozporu s právem Unie, zahájí 
Komise neprodleně konzultaci s dotčeným 
členským státem a provozovatelem nebo 
provozovateli a provede hodnocení tohoto 
vnitrostátního opatření. Na základě 
výsledků tohoto hodnocení Komise do 
devíti měsíců od oznámení uvedeného 
v čl. 65 odst. 5 rozhodne, zda je dané 
vnitrostátní opatření odůvodněné či nikoli, 
a toto rozhodnutí oznámí dotčenému 
členskému státu.

1. Pokud do tří měsíců od obdržení 
oznámení uvedeného v čl. 65 odst. 5 
vznese některý členský stát námitky proti 
opatření přijatému jiným členským státem 
nebo pokud se Komise domnívá, že je dané 
opatření v rozporu s právem Unie, zahájí 
Komise neprodleně konzultaci s dotčeným 
členským státem a provozovatelem nebo 
provozovateli a provede hodnocení tohoto 
vnitrostátního opatření. Na základě 
výsledků tohoto hodnocení Komise do tří 
měsíců od oznámení uvedeného v čl. 65 
odst. 5 rozhodne, zda je dané vnitrostátní 
opatření odůvodněné či nikoli, a toto 
rozhodnutí oznámí dotčenému členskému 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 249

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je dané vnitrostátní opatření 
považováno za odůvodněné, přijmou 

2. Pokud je dané vnitrostátní opatření 
považováno za odůvodněné, přijmou 
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všechny členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl nevyhovující 
systém UI stažen z jejich trhu, a informují 
o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření 
považováno za neodůvodněné, dotčený 
členský stát toto opatření zruší.

všechny členské státy opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byl nevyhovující 
systém UI neprodleně stažen z jejich trhu, 
a informují o tom Komisi a radu. Je-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
neodůvodněné, dotčený členský stát toto 
opatření zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 250

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orgán dozoru nad trhem 
členského státu po provedení hodnocení 
podle článku 65 zjistí, že ačkoli je systém 
UI v souladu s tímto nařízením, 
představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob, pro plnění povinností 
podle právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů, jejichž 
záměrem je chránit základní práva, nebo 
pro jiné aspekty ochrany veřejného zájmu, 
vyzve dotčeného provozovatele, aby přijal 
veškerá vhodná opatření k zajištění toho, 
aby dotčený systém UI, pokud bude 
uveden na trh nebo do provozu, dále 
nepředstavoval toto riziko, nebo aby byl 
tento systém UI stažen z trhu nebo z oběhu 
ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit 
a která je přiměřená povaze rizika.

1. Pokud orgán dozoru nad trhem 
členského státu po provedení hodnocení 
podle článku 65, v jehož rámci plně 
spolupracuje s příslušným vnitrostátním 
veřejným orgánem podle čl. 64 odst. 3, 
zjistí, že ačkoli je systém UI v souladu 
s tímto nařízením, představuje riziko pro 
zdraví nebo bezpečnost osob, pro plnění 
povinností podle právních předpisů Unie 
nebo vnitrostátních právních předpisů, 
jejichž záměrem je chránit základní práva 
nebo hodnoty Unie zakotvené v článku 2 
SEU, nebo pro jiné aspekty ochrany 
veřejného zájmu, vyzve dotčeného 
provozovatele, aby přijal veškerá vhodná 
opatření k zajištění toho, aby dotčený 
systém UI, pokud bude uveden na trh nebo 
do provozu, dále nepředstavoval toto 
riziko, nebo aby byl tento systém UI stažen 
z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může 
členský stát stanovit a která je přiměřená 
povaze rizika.

Or. en
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Pozměňovací návrh 251

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tento členský stát o tom 
neprodleně informuje Komisi a ostatní 
členské státy. Tato informace musí 
obsahovat všechny dostupné podrobnosti, 
zejména údaje nezbytné pro identifikaci 
dotčeného systému UI, údaje o jeho 
původu a dodavatelském řetězci, údaje 
o povaze souvisejícího rizika a údaje 
o povaze a době trvání opatření přijatých 
na vnitrostátní úrovni.

3. Tento členský stát o tom 
neprodleně informuje Komisi, radu 
a ostatní členské státy. Tato informace 
musí obsahovat všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci dotčeného systému UI, údaje 
o jeho původu a dodavatelském řetězci, 
údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje 
o povaze a době trvání opatření přijatých 
na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 252

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem 
členským státům.

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem 
členským státům. Své rozhodnutí 
neprodleně sdělí členským státům a 
příslušným provozovatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 253

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení CE bylo umístěno 
v rozporu s článkem 49;

(Netýká se českého znění.)  

Or. en
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Pozměňovací návrh 254

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) označení CE nebylo umístěno; (Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 255

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) není k dispozici technická 
dokumentace;

Or. en

Pozměňovací návrh 256

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) nebyla provedena registrace v 
databázi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 257

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 
1 nadále trvá, přijme dotčený členský stát 
všechna vhodná opatření a omezí nebo 
zakáže dodávání vysoce rizikového 
systému UI na trh, nebo zajistí, aby byl 
tento systém stažen z oběhu nebo z trhu.

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 
1 nadále trvá, přijme dotčený členský stát 
všechna vhodná opatření a omezí nebo 
zakáže dodávání vysoce rizikového 
systému UI na trh, nebo zajistí, aby byl 
tento systém neprodleně stažen z oběhu 
nebo z trhu. Dotčený členský stát o 
nesouladu a přijatých opatřeních 
neprodleně informuje radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 258

Návrh nařízení
Název VIII – Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 3a
Pravidla vymáhání na úrovni Unie

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se nová kapitola o podmínkách zásahu Komise při vymáhání tohoto nařízení. Měla by 
zahrnovat články 68a až 68i.

Pozměňovací návrh 259

Návrh nařízení
Článek 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68a
Zásah Komise a zahájení řízení

1. Komise může na doporučení rady 
nebo z vlastní iniciativy zahájit 
v následujících případech řízení pro 
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případné přijetí rozhodnutí podle článků 
67e a 71:
a) Komise nebo rada mají dostatečné 
důvody se domnívat, že systém UI 
porušuje toto nařízení v takovém měřítku, 
že se jedná o rozsáhlé protiprávní jednání 
nebo o rozsáhlé protiprávní jednání 
s unijním rozměrem;
b) Komise nebo rada mají dostatečné 
důvody se domnívat, že dotčený systém UI 
představuje riziko, které ohrožuje nebo by 
mohlo pravděpodobně ohrozit alespoň 45 
milionů občanů Unie;
c) existuje podezření, že systém UI 
porušil některé ustanovení tohoto nařízení 
ve dvou nebo více členských státech a 
příslušné vnitrostátní orgány dozoru 
dotčeného členského státu nepodnikly 
žádné kroky;
2. Pokud se Komise rozhodne zahájit 
řízení podle odstavce 1, oznámí to radě a 
dotčenému provozovateli. Vnitrostátní 
dozorový úřad dotčeného členského státu 
po obdržení tohoto oznámení ztrácí 
oprávnění přijímat jakákoli opatření 
týkající se vyšetřování nebo vymáhání ve 
vztahu k dotčenému provozovateli, aniž 
jsou dotčena jiná opatření, která přijímá 
na žádost Komise.
3. Vnitrostátní dozorový úřad poté, co 
byl informován, Komisi neprodleně předá:
a) veškeré informace, které si tento 
vnitrostátní dozorový úřad vyměnil s 
radou a dotčeným provozovatelem 
v souvislosti s protiprávním jednáním 
nebo předpokládaným protiprávním 
jednáním;
b) případně spis, který si tento 
vnitrostátní dozorový úřad vedl 
v souvislosti s protiprávním jednáním 
nebo předpokládaným protiprávním 
jednáním;
c) jakékoli jiné informace, které má 
tento vnitrostátní dozorový úřad k 
dispozici a které mohou být důležité pro 
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řízení zahájené Komisí.
4. Komise může požádat nezávislé 
externí odborníky a auditory, aby jí 
asistovali při plnění úkolů podle tohoto 
článku a poskytovali jí zvláštní odborné 
znalosti či vědomosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 260

Návrh nařízení
Článek 68 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68b
Pravomoci Komise v oblasti vyšetřování a 

vymáhání
1. Komisi jsou v souvislosti s plněním 
úkolů podle článku 68a svěřeny 
následující pravomoci v oblasti 
vyšetřování a vymáhání:
a) požadovat po poskytovatelích nebo 
uživatelích systému UI relevantní 
dokumenty, technické specifikace, data a 
informace ohledně souladu a technických 
aspektů systému UI, a to v jakékoli formě 
nebo jakémkoli formátu a bez ohledu na 
nosič, na němž jsou uloženy, nebo na 
místo, kde jsou tyto dokumenty, technické 
specifikace, data a informace 
uchovávány, a pořizovat nebo získávat 
jejich kopie;
b) přístup k údajům o systému UI a 
jeho fungování a k jeho dokumentaci 
v souladu s článkem 64;
c) požadovat po poskytovatelích nebo 
uživatelích systému UI relevantní 
informace v souladu s článkem 68d;
d) provádět neohlášené inspekce na 
místě i na dálku a fyzické kontroly 
v souladu s článkem 68f;
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e) vést rozhovory v souladu s 
článkem 68e;
f) zahájit vyšetřování z vlastního 
podnětu s cílem zjistit případy nesouladu 
a vyřešit je;
g) nařídit poskytovatelům nebo 
uživatelům systému UI, aby přijali vhodná 
opatření k vyřešení nesouladu nebo 
k odstranění rizika v souladu s článkem 
68h, a v tomto ohledu přijmout dočasná 
opatření v souladu s článkem 68i;
h) přijmout vhodná opatření v 
souladu s článkem 68h;
i) ukládat sankce podle článku 71.
2. Komise může při plnění úkolů 
podle odstavce 1 použít jako důkaz pro 
účely svých šetření jakékoli informace, 
dokumenty, zjištění, prohlášení nebo 
zpravodajské informace bez ohledu na 
formát a nosič, ne němž jsou uloženy.
3. Komise při plnění svých úkolů 
dodržuje procesní práva dotčeného 
provozovatele v souladu s článkem 18 
nařízení (EU) 2019/1020.

Or. en

Pozměňovací návrh 261

Návrh nařízení
Článek 68 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68c
Spolupráce a výměna informací mezi 
Komisí a příslušnými vnitrostátními 

orgány
1. Komise a vnitrostátní dozorový 
úřad spolu úzce spolupracují.
2. Komise úzce a soustavně 
spolupracuje s příslušnými vnitrostátními 
orgány a vnitrostátním dozorovým 
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úřadem členského státu, který ji poskytuje 
připomínky a informace.
3. Komise a vnitrostátní dozorový 
úřad členského státu mají pravomoc 
vzájemně sdílet nebo používat jako důkazy 
jakékoli skutkové nebo právní skutečnosti, 
včetně důvěrných informací. Přitom dbají 
na důvěrný charakter informací podle 
článku 70.

Or. en

Pozměňovací návrh 262

Návrh nařízení
Článek 68 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68d
Pravomoc Komise požadovat informace

1. Za účelem plnění povinností, které 
jí ukládá tato kapitola, může Komise 
požadovat, aby dotčený provozovatel, 
jemuž jsou známy nebo u něhož se lze 
domnívat, že mu jsou známy informace 
týkající se domnělého protiprávního 
jednání nebo porušení předpisů, včetně 
organizací provádějících posuzování 
shody podle článku 43, poskytl tyto 
informace v přiměřené lhůtě 
nepřesahující 15 dnů.
2. Pokud Komise zasílá příslušnému 
provozovateli prostou žádost o informace, 
musí uvést právní základ a účel své 
žádosti, upřesnit, jaké informace 
požaduje, a stanovit lhůtu, v níž mají být 
informace poskytnuty, a sankce podle 
článku 71 pro případ neposkytnutí 
informací nebo poskytnutí nesprávných 
nebo zavádějících informací.
3. V případě, že Komise přijme 
rozhodnutí požadující poskytnutí 
informací ze strany příslušného 
provozovatele, uvede právní základ, účel 
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žádosti, dále upřesní, jaké informace jsou 
požadovány, a stanoví lhůtu, ve které musí 
být informace poskytnuty. Uvede rovněž 
sankce podle článku 71. Dále uvede právo 
na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem 
Evropské unie.
4. Požadované informace poskytne 
příslušný provozovatel a osoby oprávněné 
jej podle zákona zastupovat.
5. Komise neprodleně předá kopii 
prosté žádosti nebo rozhodnutí 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
členského státu, v němž má příslušný 
provozovatel hlavní provozovnu nebo 
právního zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 263

Návrh nařízení
Článek 68 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68e
Pravomoc Komise provádět výslechy a 

pořizovat výpovědi
Za účelem plnění úkolů, které jí jsou 
svěřeny v článku 68a, může Komise 
vyslechnout jakoukoli fyzickou nebo 
právnickou osobu, která s výslechem 
souhlasí, za účelem získání informací 
týkajících se předmětu vyšetřování v 
souvislosti s domnělým nebo skutečným 
porušením předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 264

Návrh nařízení
Článek 68 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68f
Inspekční pravomoc Komise

1. Za účelem plnění povinností, které 
jí ukládá toto nařízení, může Komise 
provádět veškeré nezbytné inspekce. 
Komise může zejména pořizovat vzorky 
související se systémy UI, a to i 
prostřednictvím inspekcí na dálku, 
reverzního inženýrství systémů UI, 
přístupu k datovým souborům a 
algoritmům používaným systémem UI a 
jejich testování, a v případě potřeby 
požadovat přístup ke zdrojovému kódu.
2. Úředníci a jiné doprovázející osoby 
zmocněné Komisí k provedení inspekce 
mají oprávnění:
a) vstupovat do všech prostor, které 
poskytovatel nebo uživatel používá pro 
účely související se systémem UI;
b) prověřovat jakékoli dokumenty 
nebo záznamy týkající se systému UI bez 
ohledu na nosič, na němž jsou takové 
dokumenty nebo záznamy uloženy;
c) pořizovat nebo získávat v jakékoliv 
formě kopie nebo výpisy z těchto 
dokumentů nebo záznamů;
d) požádat kteréhokoli zástupce 
poskytovatele nebo uživatele o vysvětlení 
skutečností nebo poskytnutí dokumentů 
týkajících se předmětu a účelu inspekce a 
zaznamenávat odpovědi.
3. Úředníci a jiné doprovázející osoby 
zmocněné Komisí k provádění inspekcí 
vykonávají své pravomoci po předložení 
písemného zmocnění, v němž je uveden 
předmět a účel inspekce a sankce 
stanovené v článku 71 pro případ, že je 
předložení požadovaných dokumentů 
neúplné nebo že jsou odpovědi na 
položené dotazy nesprávné nebo 
zavádějící.
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4. Poskytovatelé a uživatelé systémů 
UI se podrobí veškerým inspekcím 
nařízeným rozhodnutím Komise.
5. Komise informuje vnitrostátní 
dozorový orgán nebo orgány dotčeného 
členského státu nebo dotčených členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 265

Návrh nařízení
Článek 68 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68g
Neplnění povinností

1. Komise přijme rozhodnutí o 
neplnění povinností, pokud zjistí, že 
příslušný provozovatel nedodržuje jedno 
nebo více příslušných ustanovení tohoto 
nařízení.
2. Před přijetím rozhodnutí podle 
odstavce 1 sdělí Komise příslušnému 
provozovateli svá předběžná zjištění. V 
předběžných zjištěních Komise objasní, 
jaká opatření zvažuje přijmout nebo jaká 
opatření by podle jejího názoru měl 
přijmout provozovatel za účelem účinného 
řešení předběžných zjištění.
3. V rozhodnutí přijatém podle 
odstavce 1 Komise provozovateli nařídí, 
aby v přiměřené lhůtě přijal nezbytná 
opatření, která zajistí soulad s tímto 
rozhodnutím, a aby poskytl informace o 
opatřeních, která za účelem dosažení 
souladu s rozhodnutím hodlá přijmout.
4. Po provedení rozhodnutí podle 
odstavce 1 předloží příslušný provozovatel 
Komisi popis opatření, která přijal k 
zajištění souladu s tímto rozhodnutím.
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5. Pokud provozovatel nepřijme 
opatření uvedená v odstavci 3 nebo pokud 
neplnění povinností nebo riziko přetrvává, 
přijme Komise vhodná opatření, včetně 
zákazu nebo omezení uvedení dotčeného 
systému UI na trh, jeho uvedení do 
provozu nebo jeho používání.
6. Pokud Komise shledá, že 
podmínky uvedené v odstavci 1 nejsou 
splněny, přijme rozhodnutí o ukončení 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 266

Návrh nařízení
Článek 68 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68h
Předběžná opatření

1. V kontextu řízení, jež může vést k 
přijetí rozhodnutí o neplnění povinností 
podle článku 68h, může Komise v 
naléhavých případech, kdy hrozí závažná 
újma jednotlivcům, přijmout rozhodnutí 
nařizující předběžná opatření vůči 
příslušnému provozovateli na základě 
zjištění zjevně protiprávního jednání.
2. Rozhodnutí Komise podle odstavce 
1 se použije po dobu určitou a může být 
prodlouženo, pokud je to nezbytné a 
vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 267

Návrh nařízení
Článek 68 i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68i
Uveřejňování rozhodnutí

1. Komise zveřejní rozhodnutí, která 
přijme podle článků 68h a 68i, přičemž 
uvede jména adresátů a hlavní obsah 
rozhodnutí, včetně sankcí uložených podle 
článku 71.
2. Při zveřejnění se zohlední práva a 
oprávněné zájmy příslušného 
provozovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 268

Návrh nařízení
Název VIII – Kapitola 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 3b
Opravné prostředky

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné vytvořit novou kapitolu o opravných prostředcích, která by měla být zařazena před 
články 68j a 68k.

Pozměňovací návrh 269

Návrh nařízení
Článek 68 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68j
Právo podat stížnost
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1. Fyzické osoby nebo skupiny 
fyzických osob dotčené systémem UI 
spadajícím do oblasti působnosti tohoto 
nařízení mají právo podat stížnost na 
poskytovatele nebo uživatele tohoto 
systému UI u vnitrostátního dozorového 
orgánu členského státu, v němž mají 
obvyklé bydliště nebo místo výkonu práce 
nebo v němž došlo k údajnému poškození, 
pokud se domnívají, že utrpěly újmu na 
zdraví, bezpečnosti nebo základních 
právech.
2. Fyzické osoby nebo skupiny 
fyzických osob mají právo být v rámci 
postupu vyřizování stížnosti a v souvislosti 
s případným šetřením, které orgán dozoru 
na základě jejich stížnosti provádí, 
vyslechnuty.
3. Vnitrostátní dozorový orgán, u 
něhož byla stížnost podána, informuje 
stěžovatele o průběhu a výsledku 
vyřizování stížnosti. Vnitrostátní dozorový 
orgán zejména přijme veškerá nezbytná 
opatření v návaznosti na obdržené 
stížnosti a do tří měsíců od obdržení 
stížnosti poskytne stěžovateli předběžnou 
odpověď, v níž uvede opatření, která 
hodlá přijmout, a případné další kroky v 
rámci řízení.
4. Vnitrostátní dozorový orgán přijme 
rozhodnutí o stížnosti, včetně možnosti 
soudního opravného prostředku podle 
článku 68k, neprodleně, a to nejpozději do 
šesti měsíců ode dne podání stížnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 270

Návrh nařízení
Článek 68 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68k
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Právo na účinnou soudní ochranu vůči 
vnitrostátnímu dozorovému úřadu

1. Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo mimosoudní prostředky 
nápravy, mají fyzické a právnické osoby 
nebo skupiny fyzických nebo právnických 
osob právo na účinný soudní opravný 
prostředek proti právně závaznému 
rozhodnutí vnitrostátního dozorového 
úřadu, které se jí týká.
2. Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo mimosoudní prostředky 
nápravy, mají fyzické a právnické osoby a 
skupiny fyzických nebo právnických osob 
právo na účinný soudní opravný 
prostředek, pokud vnitrostátní dozorový 
úřad nevyřídí stížnost, neinformuje 
stěžovatele o průběhu nebo předběžném 
výsledku vyřizování podané stížnosti do tří 
měsíců podle čl. 68a odst. 3 nebo nesplní 
svou povinnost přijmout konečné 
rozhodnutí o stížnosti do šesti měsíců 
podle čl. 68a odst. 4 nebo své povinnosti 
podle článku 65.
3. Řízení proti vnitrostátnímu 
dozorovému úřadu se vede u soudů 
členského státu, v němž je daný úřad 
zřízen.

Or. en

Pozměňovací návrh 271

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účinné provádění tohoto nařízení, 
zejména za účelem inspekcí, šetření nebo 
auditů; veřejný zájem a zájem národní 
bezpečnosti;

b) účinné provádění tohoto nařízení, 
zejména za účelem inspekcí, šetření nebo 
auditů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) veřejné a národní bezpečnostní 
zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 273

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise, rada, příslušné 
vnitrostátní orgány a oznámené subjekty 
zapojené do uplatňování tohoto nařízení 
zavedou přiměřená opatření v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a organizační 
opatření na ochranu bezpečnosti a 
důvěrnosti informací a údajů získaných 
při plnění svých úkolů a činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 274

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 1, informace 
vyměňované důvěrně mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány a Komisí se 
nezpřístupní bez předchozí dohody 
s příslušným vnitrostátním orgánem, který 
informace poskytl, a uživatelem, pokud 

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 1a, 
informace vyměňované důvěrně mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány a mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány 
a Komisí se nezpřístupní bez předchozí 
dohody s příslušným vnitrostátním 
orgánem, který informace poskytl, 
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jsou vysoce rizikové systémy UI uvedené 
v bodech 1, 6 a 7 přílohy III používány 
donucovacími, imigračními nebo 
azylovými orgány a jejich zveřejnění by 
ohrozilo zájmy veřejné a vnitrostátní 
bezpečnosti.

a uživatelem, pokud jsou vysoce rizikové 
systémy UI uvedené v bodech 1, 6 a 7 
přílohy III používány donucovacími, 
imigračními nebo azylovými orgány 
a jejich zveřejnění by ohrozilo zájmy 
veřejné a vnitrostátní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 275

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou 
dotčena práva a povinnosti Komise, 
členských států a oznámených subjektů 
ohledně vzájemného informování a šíření 
výstrah, ani povinnosti dotčených stran 
poskytovat informace podle trestního práva 
členských států.

3. Ustanoveními odstavců 1, 1a a 2 
nejsou dotčena práva a povinnosti Komise, 
členských států a oznámených subjektů 
ohledně vzájemného informování a šíření 
výstrah, ani povinnosti dotčených stran 
poskytovat informace podle trestního práva 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 276

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise a členské státy si mohou 
v případě potřeby vyměňovat důvěrné 
informace s regulačními orgány třetích 
zemí, s nimiž uzavřely dvoustranná nebo 
vícestranná ujednání o ochraně důvěrnosti 
zaručující přiměřenou úroveň důvěrnosti.

4. Komise a členské státy si mohou 
v případě striktní nezbytnosti vyměňovat 
důvěrné informace s regulačními orgány 
třetích zemí, s nimiž uzavřely dvoustranná 
nebo vícestranná ujednání o ochraně 
důvěrnosti zaručující přiměřenou úroveň 
důvěrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 277

Návrh nařízení
Čl. 71 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce Sankce a pokuty

Or. en

Pozměňovací návrh 278

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí tato pravidla 
a opatření Komisi a neprodleně jí oznámí 
všechny jejich následné změny.

2. Členské státy oznámí tato pravidla 
a opatření Komisi a radě a neprodleně jim 
oznámí všechny jejich následné změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 279

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V souladu s hlavou VIII kapitolou 
4 může Komise přijmout rozhodnutí o 
uložení pokuty podle odstavců 3 až 6 
poskytovatelům a uživatelům vysoce 
rizikových systémů UI.

Or. en

Pozměňovací návrh 280

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Kromě ustanovení odstavce 8a 
může Komise přijmout rozhodnutí, kterým 
příslušnému provozovateli uloží pokuty 
nepřesahující 2 % celkového obratu za 
předchozí účetní období, pokud tento 
provozovatel úmyslně nebo z nedbalosti:
a) neposkytne Komisi informace ve 
lhůtě stanovené v rozhodnutí Komise;
b) ve lhůtě stanovené v rozhodnutí 
Komisí neopraví nesprávné, neúplné nebo 
zavádějící informace, které poskytl jeho 
zaměstnanec, nebo neposkytne či odmítne 
poskytnout úplné informace;
c) odmítne se podrobit inspekci na 
dálku nebo na místě podle článku 68f.

Or. en

Pozměňovací návrh 281

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. Komise a vnitrostátní dozorové 
orgány každoročně informují radu o 
pokutách, které v průběhu daného roku v 
souladu s tímto článkem uložily.

Or. en

Pozměňovací návrh 282

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prostředky vybrané ukládáním 
pokut podle tohoto článku jsou příjmem 

6. Prostředky vybrané ukládáním 
pokut podle tohoto článku jsou příspěvkem 
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souhrnného rozpočtu Unie. do souhrnného rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 283

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropský inspektor ochrany údajů 
každoročně informuje radu o pokutách, 
které uložil podle tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 284

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posuzuje potřebu změny 
seznamu uvedeného v příloze III jednou 
ročně po vstupu tohoto nařízení v platnost.

1. Komise posuzuje potřebu změny 
seznamu uvedeného v příloze III jednou 
ročně po vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně na doporučení rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 285

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do [tří let od data použitelnosti 
tohoto nařízení uvedeného v čl. 85 odst. 2] 
a poté každé čtyři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. 

2. Do [dvou let od data použitelnosti 
tohoto nařízení uvedeného v čl. 85 odst. 2] 
a poté každé dva roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. 
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Tyto zprávy se zveřejní. Tyto zprávy se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 286

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při provádění hodnocení 
a přezkumů podle odstavců 1 až 4 zohlední 
Komise postoje a zjištění rady, Evropského 
parlamentu, Rady a dalších příslušných 
subjektů nebo zdrojů.

6. Při provádění hodnocení 
a přezkumů podle odstavců 1 až 4 zohlední 
Komise postoje a zjištění rady, Evropského 
parlamentu, Rady, orgánů pro rovné 
zacházení a dalších příslušných subjektů 
nebo zdrojů a konzultuje s příslušnými 
externími zainteresovanými stranami, 
zejména s těmi, které jsou systémy UI 
potenciálně dotčeny, organizacemi 
zastupujícími jejich zájmy, akademickou 
obcí, sociálními partnery a občanskou 
společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 287

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémy UI určené k použití jako 
bezpečnostní komponenty řízení a provozu 
silniční dopravy a dodávek vody, plynu, 
topení a elektřiny.

a) systémy UI určené k použití jako 
bezpečnostní a ochranné komponenty 
řízení a provozu silniční dopravy a 
dodávek vody, plynu, topení, elektřiny a 
internetu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systémy UI určené k použití za 
účelem hodnocení studentů vzdělávacích 
institucí nebo institucí odborné přípravy a 
hodnocení účastníků zkoušek, které jsou 
běžně vyžadovány pro přijetí ke studiu ve 
vzdělávacích institucích.

b) systémy UI určené k použití za 
účelem hodnocení studentů vzdělávacích 
institucí nebo institucí odborné přípravy a 
hodnocení účastníků zkoušek, které jsou 
běžně vyžadovány pro přijetí ke studiu ve 
vzdělávacích institucích, stanovení cílů 
učení a ukládání individuálních 
studijních úkolů studentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 289

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) systémy UI určené pro použití 
dětmi způsoby, které mají významný 
dopad na jejich osobní rozvoj, mimo jiné 
prostřednictvím individuálního vzdělávání 
nebo jejich kognitivního nebo emočního 
vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 290

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systémy UI určené k použití za 
účelem hodnocení úvěruschopnosti 
fyzických osob nebo jejich úvěrového 
bodování, s výjimkou systémů UI 

b) systémy UI určené k použití za 
účelem hodnocení úvěruschopnosti 
fyzických osob nebo jejich úvěrového 
bodování;
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uvedených do provozu menšími 
poskytovateli pro vlastní potřebu;

Or. en

Pozměňovací návrh 291

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) systémy UI určené k použití pro 
rozhodování nebo pro pomoc s 
rozhodováním o způsobilosti fyzických 
osob pro účely zdravotního nebo životního 
pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 292

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) systémy UI určené k použití za 
účelem vysílání nebo stanovení priority při 
vyslání zásahových služeb první reakce, 
včetně hasičů a lékařské pomoci.

c) systémy UI určené k použití za 
účelem hodnocení a klasifikace tísňových 
volání fyzických osob nebo za účelem 
vysílání nebo stanovení priority při vyslání 
zásahových služeb první reakce, včetně 
policie a donucovacích orgánů, hasičů a 
lékařské pomoci, jakož i systémů třídění 
pacientů v krizových situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 293

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 6 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémy UI určené pro použití 
donucovacími orgány za účelem 
provádění individuálního posouzení rizik 
fyzické osoby s cílem posoudit riziko 
protiprávního jednání nebo opakovaného 
protiprávního jednání fyzických osob 
nebo rizika pro potenciální oběti trestných 
činů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prediktivní policejní činnost byla doplněna do článku 5.

Pozměňovací návrh 294

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy UI určené pro použití 
donucovacími orgány za účelem 
předvídání výskytu nebo opětovného 
výskytu skutečné nebo potenciální trestné 
činnosti na základě profilování fyzických 
osob podle čl. 3 bodu 4 směrnice (EU) 
2016/680 nebo posuzování povahových 
vlastností a osobnostních rysů nebo 
dřívější trestné činnosti fyzických osob 
nebo skupin;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prediktivní policejní činnost byla doplněna do článku 5.

Pozměňovací návrh 295

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 8 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) systémy UI určené pro použití 
politickými stranami, politickými 
kandidáty, veřejnými orgány nebo jejich 
jménem za účelem ovlivňování fyzických 
osob při výkonu jejich volebního práva v 
místních či celostátních volbách nebo ve 
volbách do Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 296

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 8 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) systémy UI určené ke zpracování 
nebo sčítání hlasovacích lístků v místních 
či celostátních volbách nebo ve volbách 
do Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 297

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Další použití:
a) systémy UI určené k tomu, aby na 
základě omezeného lidského vstupu 
vytvářely komplexní textový obsah, který 
by se mylně jevil člověku jako pravý, jako 
jsou zpravodajské články, články 
vyjadřující názory, romány, scénáře a 
vědecké články;
b) systémy UI určené pro použití za 
účelem vytváření nebo manipulace 
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zvukového nebo obrazového obsahu, který 
se výrazně podobá existujícím fyzickým 
osobám, způsobem, jenž významně 
zkresluje původní nebo vykonstruovává 
novou situaci, význam, obsah nebo 
kontext, který se v důsledku toho člověku 
mylně jeví jako pravý.

Or. en

Pozměňovací návrh 298

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) návod k použití pro uživatele a tam, 
kde je to relevantní, pokyny pro instalaci.

g) návod k použití pro uživatele v 
souladu s čl. 13 odst. 2 a 3 a tam, kde je to 
relevantní, pokyny pro instalaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 299

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) popis fungování systému UI a 
příklady reprezentativních případů 
použití, pro něž je systém UI určen;

Or. en

Pozměňovací návrh 300

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) případně podrobný a snadno 
srozumitelný popis očekávaných 
vstupních proměnných a očekávané 
kvality vstupních údajů, aby vysoce 
rizikový systém UI řádně fungoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 301

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) podrobný a snadno srozumitelný 
popis hlavního cíle nebo cílů optimalizace 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) podrobný a snadno srozumitelný 
popis očekávaných výstupů a očekávané 
kvality výstupů vysoce rizikového systému 
UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 303

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g e (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) podrobné a snadno srozumitelné 
pokyny pro interpretaci výstupů vysoce 
rizikového systému UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 304

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 1 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) příklady scénářů, pro které by se 
systém neměl používat.

Or. en

Pozměňovací návrh 305

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Seznam harmonizovaných norem 
použitých v plném rozsahu nebo zčásti, na 
něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie; pokud žádné 
takové harmonizované normy nebyly 
použity, podrobný popis řešení přijatých za 
účelem splnění požadavků stanovených 
v hlavě III kapitole 2, včetně seznamu 
jiných příslušných norem a technických 
specifikací, které byly použity.

6. Seznam harmonizovaných norem 
použitých v plném rozsahu nebo zčásti, na 
něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie; pokud žádné 
takové harmonizované normy nebyly 
použity, podrobný popis řešení přijatých za 
účelem splnění požadavků stanovených 
v hlavě III kapitole 2, včetně seznamu 
společných specifikací nebo jiných 
příslušných norem a technických 
specifikací, které byly použity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud systém UI zahrnuje 
zpracování osobních údajů, prohlášení, že 
je tento systém UI v souladu s nařízeními 
(EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725 a se 
směrnicí 2016/680.

Or. en

Pozměňovací návrh 307

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. místo a datum vydání prohlášení, 
jméno a funkce osoby, která je podepsala, a 
údaj o tom, pro koho a jménem koho je 
tato osoba podepsala, podpis.

7. místo a datum vydání prohlášení, 
podpis, jméno a funkce osoby, která je 
podepsala, a údaj o tom, pro koho a 
jménem koho je tato osoba podepsala.

Or. en

Pozměňovací návrh 308

Návrh nařízení
Příloha VIII – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. popis zamýšleného účelu použití 
systému UI;

5. popis zamýšleného účelu nebo 
důvodně předvídatelných účelů použití 
systému UI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 309

Návrh nařízení
Příloha VIII – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uživatelé, kteří jsou veřejnými orgány 
nebo orgány, institucemi nebo jinými 
subjekty Unie nebo jednají jejich jménem, 
poskytnou a aktualizují tyto informace, 
pokud jde o vysoce rizikové systémy UI, 
které mají být registrovány v souladu s 
čl. 51 odst. 2:
1. název, adresu a kontaktní údaje 
uživatele;
2. jméno, adresu a kontaktní údaje 
osoby poskytující informace jménem 
uživatele;
3. obchodní název vysoce rizikového 
systému UI a veškeré další jednoznačné 
odkazy, jež umožňují identifikaci a 
sledovatelnost používaného systému UI;
4. popis zamýšleného použití systému 
UI, včetně toho, o jaké konkrétní výstupy 
se používáním systému usiluje;
5. souhrn zjištění vyplývajících z 
posouzení dopadů na základní práva 
provedeného v souladu s povinností 
veřejných orgánů nebo orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů Unie stanovenou v 
tomto nařízení;
6. prohlášení o souladu s platnými 
pravidly pro ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový pododstavec odpovídá změnám provedeným v čl. 51 odst. 2.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Spoluzpravodajové sdílejí názor, že umělá inteligence vyvinutá a používaná v Evropě by měla 
být zaměřena na člověka, měla by být důvěryhodná a měla by být v souladu se základními 
právy a hodnotami Unie zakotvenými ve Smlouvách. Její právní úprava by zároveň neměla 
být na překážku inovacím a podnikatelskému prostředí, ale naopak je podporovat. Obou 
těchto cílů lze nejlépe dosáhnout zvýšením právní jistoty a jasnosti v celém návrhu nařízení s 
cílem podpořit soukromý sektor a veřejné orgány při plnění nových povinností. Návrh zprávy 
obsahuje body, v nichž se spoluzpravodajové snadno shodli, a dotýká se všech hlavních prvků 
návrhu nařízení. 

Pokud jde o oblast působnosti, souhlasí spoluzpravodajové s přístupem založeným na 
posuzování rizik, který navrhla Komise. To znamená, že povinnosti stanovené v tomto 
nařízení se vztahují pouze na zakázané praktiky, na vysoce rizikové systémy UI a na určité 
systémy UI, které vyžadují transparentnost. Žádný systém UI by proto neměl být předem 
vyloučen, a to ani z definice „umělé inteligence“, ani vytvořením výjimek pro konkrétní typy 
systémů UI, včetně UI pro všeobecné účely. Pokud nejsou poskytovatelé schopni plnit 
povinnosti podle tohoto nařízení z objektivních důvodů, měli by mít možnost uzavírat s 
uživateli dohody o sdílení odpovědnosti. Klíčovým prvkem návrhu zprávy je rovněž 
sjednocení znění tohoto nařízení s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, neboť obě 
nařízení by se měla při vývoji a zavádění umělé inteligence v Evropě vzájemně doplňovat. 

Pokud jde o zakázané praktiky, shodli se spoluzpravodajové na tom, že seznam by měl být 
doplněn o „prediktivní policejní činnost“, neboť sdílejí názor, že liberální společnosti 
nemohou využívat technologie v rozporu s klíčovou zásadou presumpce neviny.  

Pokud jde o vysoce rizikové systémy UI, na které se nařízení zaměřuje především, navrhují 
spoluzpravodajové k doplnění na seznam těchto systémů řadu případů jejich použití. 
Vzhledem k tomu, že obzvláště zranitelnou skupinu představují děti, měly by být za vysoce 
rizikové považovány systémy UI používané k ovlivňování nebo formování jejich vývoje. 
Systémy UI, které používají kandidáti nebo strany k ovlivňování hlasování v místních, 
celostátních nebo evropských volbách, a systémy UI používané ke sčítání hlasů mohou mít 
tím, že ovlivňují velký počet občanů Unie, důsledky pro samotné fungování naší demokracie. 
Proto by měly být považovány za vysoce rizikové. Za vysoce rizikové jsou rovněž 
považovány systémy UI používané pro třídění pacientů ve zdravotnictví a systémy UI 
používané k určení způsobilosti pro účely zdravotního a životního pojištění. Jak požadavkům 
na transparentnost, tak požadavkům na shodu vysoce rizikových systémů UI by vzhledem k 
riziku zkreslování reality měly podléhat dva typy systémů UI: deepfakes napodobující 
skutečné osoby a redakční obsah vytvořený umělou inteligencí („autoři UI“). 
Spoluzpravodajové zdůrazňují, že vysoce rizikové systémy UI nejsou zakázány ani je nelze 
považovat za nežádoucí. Naopak splnění požadavků na shodu stanovených v tomto nařízení 
zvyšuje důvěryhodnost těchto systémů a pravděpodobnost, že budou na evropském trhu 
úspěšné.  

Návrh zprávy se podrobněji zabývá řetězcem odpovědnosti a snaží se vyjasnit a lépe vyvážit 
některá ustanovení. Konkrétně v oblasti správy údajů je zajištěn větší soulad s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů a byl odstraněn případný dodatečný právní základ pro 
zpracování osobních údajů. Kromě toho bylo objasněno, že zajištění „bezchybných“ datových 
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souborů v co největší možné míře by mělo být obecným cílem, nikoli konkrétním 
požadavkem. Rovněž byly podrobněji upraveny případy, kdy jsou datové soubory v držení 
uživatelů, zatímco poskytovatel pouze vytváří celkovou architekturu systému. Většina těchto 
upřesnění zohledňuje připomínky vyjádřené subjekty z oboru, neboť hodnotový řetězec UI 
není vždy lineární a musí být jasně vymezeny povinnosti mezi jednotlivými aktéry v 
hodnotovém řetězci.  

Uživatelé vysoce rizikových systémů UI rovněž hrají roli při ochraně zdraví, bezpečnosti a 
základních práv občanů EU a hodnot EU, od požadavku jmenovat kompetentní osoby 
odpovědné za lidský dohled nad vysoce rizikovými systémy UI až po aktivnější úlohu při 
hlášení incidentů nebo selhání systému UI, neboť někdy mají nejlepší podmínky k tomu, aby 
takové incidenty nebo poruchy odhalili. Uživatelé, kteří jsou veřejnými orgány, podléhají v 
demokratických společnostech zvýšeným očekáváním v oblasti transparentnosti. Proto by 
veřejné orgány a orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie měly zaznamenat používání 
vysoce rizikových systémů UI do celounijní databáze. To zajistí lepší demokratický dohled, 
veřejnou kontrolu a větší odpovědnost a transparentnost vůči veřejnosti, pokud jde o 
používání systémů UI v citlivých oblastech, které mají dopad na životy lidí. Uživatelé vysoce 
rizikových systémů UI uvedených v příloze III, jež rozhodují nebo pomáhají při rozhodování 
o fyzických osobách, by navíc tyto fyzické osoby o tom, že se na ně vztahuje použití vysoce 
rizikového systému UI, měli informovat.

Několik ustanovení návrhu zprávy se zaměřuje na správu a na prosazování pravidel, neboť 
spoluzpravodajové jsou přesvědčeni, že se jedná o klíčové prvky, které umožňují účinné a 
jednotné provádění aktu o umělé inteligenci v celé Unii, a přispívají tak k vytvoření skutečně 
jednotného trhu pro UI. 

Za tímto účelem byly posíleny úkoly rady pro UI. Rada pro UI by měla hrát významnější 
úlohu při jednotném uplatňování tohoto nařízení a při poskytování poradenství a vydávání 
doporučení Komisi, například ohledně potřeby změnit přílohu III, a vnitrostátním dozorovým 
orgánům. Rada by měla fungovat jako fórum pro výměnu informací mezi vnitrostátními 
dozorovými orgány a zároveň by měla být místem pro rozhodování ve sporech zahrnujících 
orgány dvou nebo více členských států, aby se zabránilo roztříštěnosti jednotného trhu v 
důsledku odlišného prosazování pravidel. Dále by vzhledem ke své významnější úloze a 
odpovědnosti rada měla alespoň dvakrát ročně organizovat konzultace s tímto odvětvím, 
začínajícími podniky a MSP, občanskou společností a akademickou obcí s cílem plnit své 
úkoly ve spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými stranami.  
Na vnitrostátní úrovni spoluzpravodajové zdůraznili potřebu úzké spolupráce mezi orgány 
dozoru nad trhem a orgány pro ochranu údajů, neboť prosazování nařízení o UI bude 
vyžadovat oba soubory pravomocí, které by navíc měly být pravidelně aktualizovány. V 
případech porušení základních práv by měly být úzce zapojeny i příslušné orgány pro 
základní práva.

S cílem řešit případné problémy, které mají dopad na jednotlivce v několika členských 
státech, navrhují spoluzpravodajové nový mechanismus prosazování ze strany Komise, který 
by byl uplatněn v případech rozsáhlého porušování právních předpisů (ve třech nebo více 
členských státech), a to i v případě nečinnosti při protiprávním jednání, které má dopad na 
nejméně tři členské státy. Cílem tohoto mechanismu navrženého po vzoru aktu o digitálních 
službách a přizpůsobeného odlišné povaze právních předpisů v oblasti UI je řešit některé 
problémy s prosazováním, které byly zaznamenány v jiných správních strukturách, přispět k 
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jednotnému provádění tohoto nařízení a posílit jednotný digitální trh. V rámci tohoto 
mechanismu by v případech rozsáhlého protiprávního jednání měla mít Komise pravomoci 
orgánu dozoru nad trhem podle nařízení o dozoru nad trhem a nařízení o souladu. 

Spoluzpravodajové se domnívají, že je důležité posílit zapojení zainteresovaných stran a 
organizací občanské společnosti do několika klíčových ustanovení nařízení, jako jsou 
aktualizace seznamu vysoce rizikových systémů UI, proces normalizace, jakož i činnosti rady 
a pískovišť. Mimoto spoluzpravodajové doplnili zvláštní kapitolu o opravných prostředcích 
pro fyzické i právnické osoby, aby měli jednotlivci náležité prostředky nápravy, pokud systém 
UI porušuje jejich práva, ale také s cílem přispět k budování důvěry v systémy UI a jejich 
širokému používání. 

Spoluzpravodajové chtějí společně zdůraznit, že cílem aktu o UI je zajistit jak ochranu zdraví, 
bezpečnosti, základních práv a hodnot Unie, tak i rozšíření UI v celé Unii, integrovanější 
jednotný digitální trh a vhodné legislativní prostředí pro podnikání a inovace. V tomto duchu 
přistupovali a budou i nadále přistupovat k tomuto nařízení. 


