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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že umělá inteligence a obecněji i s ní spojené technologie by měla být ve 
službách lidstva a jejich přínosy by měly být široce sdíleny, bez jakékoli diskriminace; 
zdůrazňuje, že umělá inteligence je neustále se rozšiřující množinou technologií, které 
se vyvíjejí vysokou rychlostí, a s tím, jak se postupně rozvíjí její schopnost převzít čím 
dál tím více úkolů, které obvykle vykonávají lidé, může v dlouhodobém horizontu v 
některých oblastech dokonce překonat intelektuální kapacitu člověka; poukazuje tudíž 
na to, že je třeba zavést odpovídající záruky, včetně systémů navrhování, které budou ve 
vhodných případech zahrnovat procesy řízení, kontroly, transparentnosti a ověřování 
rozhodnutí umělé inteligence typu „human-in-the-loop“ (tj. za aktivního zapojení 
člověka); uznává, že v kulturním a kreativním odvětví jsou nové technologie umělé 
inteligence tvůrci již ve velké míře využívány při produkci uměleckých děl;

2. zdůrazňuje, že Unie by měla hrát klíčovou úlohu při stanovování základních zásad, 
jimiž se má řídit rozvoj, zavádění, programování a používání umělé inteligence, aniž by 
omezovala pokrok v této oblasti nebo hospodářskou soutěž, a to zejména v rámci 
unijních předpisů a kodexů chování; připomíná, že směrnice (EU) 2019/790 poskytuje 
právní rámec pro používání děl chráněných autorským právem v procesech vytěžování 
textů a dat (TDM), které jsou klíčové pro všechny procesy spojené s umělou inteligencí; 
zdůrazňuje proto požadavek, aby byl přístup ke každému použitému dílu získán legálně, 
jakož i právo zaručené držitelům práv preventivně zakázat použití svých děl v procesech 
spojených s umělou inteligencí, pokud k tomu nedají svolení; zdůrazňuje dále, že třeba 
zavést etický rámec a strategii pro digitální data, které mohou v případě potřeby 
doplňovat i právní předpisy, v nichž by byla zakotvena základní práva a hodnoty Unie;

3. zdůrazňuje význam používání umělé inteligence ve školách a na univerzitách, neboť jim 
umožní přijmout nové a účinnější metody učení, které zvýší úspěšnost žáků a studentů; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat vyučování umělé inteligence, které žákům a 
studentům pomůže získat know-how potřebné pro budoucí zaměstnání; zdůrazňuje, že 
technologie umělé inteligence by měly být otevřeně dostupné pro účely vzdělávání a 
výzkumu;

4. zdůrazňuje, že otevřený a rovný přístup k umělé inteligenci v celé EU i v samotných 
členských státech je nanejvýš důležitý; zdůrazňuje, že podpora inovací a výzkumu v 
oblasti umělé inteligence ze strany Unie by měla být široce dostupná v celé EU; 
zdůrazňuje, že je třeba poskytnout zvláštní podporu vývojářům umělé inteligence, 
příjemcům ze znevýhodněných skupin a osobám se zdravotním postižením;

5. domnívá se, že by pokyny a poradenství pro vývojáře a uživatele umělé inteligence 
týkající se ochrany práv duševního vlastnictví měly být široce dostupné;

6. připomíná, že umělá inteligence nemusí vykonávat jen činnosti, které byly dříve 
vykonávány výhradně lidmi, ale že může díky učení se ze zkušeností a učení 
posilováním také získávat a dále rozvinout autonomní a kognitivní charakteristiky; dává 
důraz na pojem odpovědnosti v případě systémů umělé inteligence, které jsou schopny 
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učení posilováním; zdůrazňuje, že patřičně nastavené systémy umělé inteligence mohou 
téměř autonomně tvořit a generovat kulturní a kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že systémy umělé inteligence se mohou vyvíjet 
nepředvídatelným způsobem a mohou vytvářet originální díla, aniž by to bylo známo 
dokonce i jejich původním programátorům, což je skutečnost, která by měla být rovněž 
zohledněna při zavádění rámce pro ochranu práv na využívání, která jsou s takovými 
díly spojena; připomíná však, že umělá inteligence by měla pomáhat, a nikoli 
nahrazovat kreativní lidskou mysl;

7. bere na vědomí, že systémy umělé inteligence jsou založeny na softwaru a vykazují 
inteligentní chování na základě analýzy svého prostředí; zdůrazňuje, že tato analýza je 
založena na statistických modelech, jejichž nevyhnutelnou součástí jsou chyby, někdy 
se smyčkami zpětné vazby, které replikují, prohlubují a prodlužují již existující 
zkreslení, chyby a předpoklady; poznamenává, že je třeba zajistit, aby byly zavedeny 
systémy a metody umožňující ověření algoritmů, jejich vysvětlení a vyřešení 
případných problémů;

8. domnívá se, že práva duševního vlastnictví na vývoj technologií umělé inteligence by 
měla být odlišena od práv duševního vlastnictví na obsah vytvořený umělou inteligencí; 
zdůrazňuje, že je nezbytné odstranit zbytečné právní překážky bránící rozvoji umělé 
inteligence, aby se uvolnil potenciál těchto technologií v kultuře a vzdělávání;

9. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit otázky autorského práva spojené s kulturními a 
kreativními díly vytvořenými umělou inteligencí; zdůrazňuje, že základem systému 
práv duševního vlastnictví musí být tvorba lidí jakožto autorů a tvůrců děl; dále 
poznamenává, že otázka, do jaké míry lze dílo vytvořené umělou inteligencí vysledovat 
zpět k lidskému tvůrci, má zásadní význam; upozorňuje na skutečnost, že je třeba 
vyhodnotit, zda vůbec existuje nějaká „originální tvorba“, která si nevyžádala žádný 
lidský zásah; má za to, že je třeba provést důkladný výzkum, abychom pochopili, zda je 
automatické přiznávání autorských práv k dílům vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či programu umělé inteligence do budoucna tím 
nejlepším řešením, neboť je třeba, aby bylo autorství nového tvůrčího díla připsáno 
určitému člověku; vítá výzvu Komise, aby byla vypracována studie o autorském právu a 
nových technologiích;

10. vyjadřuje znepokojení nad potenciální mezerou mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence, která by mohla vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví a vzdělávání stanou zranitelnými vůči dílům chráněným autorským právem, jež 
byla vytvořena umělou inteligencí; je znepokojen možným porušováním práv duševního 
vlastnictví a zdůrazňuje, že je třeba monitorovat případná selhání trhu nebo škodu, k níž 
může dojít; vyzývá Komisi, aby podpořila horizontální a technologicky neutrální přístup 
založený na ověřených poznatcích ke společným, jednotným ustanovením autorského 
práva použitelným na díla vytvořená umělou inteligencí v Unii, což by posílilo jejich 
rozvoj a současně přilákalo investice soukromého sektoru do technologického a 
hospodářského rozvoje odvětví umělé inteligence a robotiky;

11. poukazuje na rozvoj schopnosti umělé inteligence šířit zavádějící informace a 
produkovat dezinformace; je znepokojen tím, že by to mohlo vést k rozsáhlému 
porušování právních předpisů v oblasti duševního vlastnictví; je dále hluboce 
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znepokojen možností využít masovou manipulaci občanů k destabilizaci demokracií; 
vyzývá v tomto ohledu k přijetí opatření na zlepšování informační a mediální 
gramotnosti, která budou zohledňovat skutečnost, že nevyhnutelným aspektem tohoto 
problému je digitální transformace; žádá, aby byl upřednostněn vývoj softwaru 
určeného na ověřování fakt a informací;

12. připomíná, že data jsou ústředním prvkem vývoje a „vytrénování“ každého systému 
umělé inteligence; zdůrazňuje, že to zahrnuje strukturovaná data, jako jsou databáze, 
díla chráněná autorským právem a další díla, na něž se vztahuje ochrana duševního 
vlastnictví, která obvykle nemusí být považována za data; zdůrazňuje proto, že v 
souvislosti s fungováním technologií umělé inteligence je také důležité řešit otázku 
užívání, které je relevantní z hlediska duševního vlastnictví;

13. zdůrazňuje, že nejúčinnějším způsobem, jak omezit zaujatost v systémech umělé 
inteligence, je zajistit, aby měly k dispozici co největší objem dat ke svému rozvoji, a 
proto je třeba omezit všechny zbytečné překážky bránící vytěžování textů a dat a 
usnadnit přeshraniční využívání;

14. zdůrazňuje, že je-li umělá inteligence používána pouze jako nástroj, který autorovi 
pomáhá v tvůrčím procesu, stávající rámec autorského práva se i nadále uplatňuje na 
vytvořená díla, aniž je zohledňován zásah umělé inteligence;

15. doporučuje zavedení zvláštních bezpečnostních prvků a pravidel s cílem chránit práva 
na ochranu soukromí ve vztahu k technologiím umělé inteligence; zdůrazňuje, že audity 
technologií umělé inteligence z hlediska soukromí by měly být povinné;

16. dále připomíná, že unijní reforma v oblasti autorských práv zavedla výjimku pro 
vytěžování textů a dat, podle níž může vědecký výzkum volně využívat data, a že v 
rámci nové výjimky bude povoleno také vytěžování textů a dat pro jiné účely, pokud 
budou splněny další požadavky;

17. zdůrazňuje, že umělá inteligence může být také účinným nástrojem pro zjišťování a 
nahlášení toho, že se na internetu nachází obsah chráněný autorským právem; 
zdůrazňuje, že je třeba vyřešit problém právní odpovědnosti za porušování autorských 
práv a jiných práv duševního vlastnictví ze strany systémů umělé inteligence a také 
otázku vlastnictví dat; zdůrazňuje však, že je třeba jasně rozlišovat mezi porušením práv 
na základě vlastního rozhodnutí a kopírováním děl třetí strany softwarem umělé 
inteligence, které jeho operátor umožnil nebo mu nezabránil; konstatuje, že 
dohledatelnost by měla být nezbytnou podmínkou pro přisouzení odpovědnosti, jelikož 
funguje jako základ pro příslušné právní kroky a zároveň umožňuje zjištění a nápravu 
případných dysfunkcí;

18. zdůrazňuje, že je důležité, aby streamovací služby postupovaly při používání algoritmů 
transparentně a zodpovědně, aby byl lépe zaručen přístup ke kulturnímu a kreativnímu 
obsahu v rozmanitých podobách a jazycích, jakož i nestranný přístup k evropským 
dílům;

19. připomíná, že je etickou povinností Unie podporovat rozvoj po celém světě 
usnadňováním přeshraniční spolupráce ve věci umělé inteligence, a to i prostřednictvím 
omezení a výjimek pro přeshraniční výzkum a vytěžování textů a dat, a proto naléhavě 
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vyzývá k urychlenému přijetí odpovídajících mezinárodních opatření v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví;

20. uznává, že díky technologickému pokroku některých členských států má EU základní 
povinnost podporovat sdílení přínosů umělé inteligence, a to za využití řady nástrojů, 
včetně investic do výzkumu ve všech členských státech.
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