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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 by měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly být široce 
sdíleny; zdůrazňuje, že v dlouhodobém horizontu může umělá inteligence překonat 
intelektuální kapacitu člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba zavést záruky, jako je 
např. lidská kontrola a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát klíčovou úlohu při stanovování základních zásad, jimiž 
se má řídit rozvoj, programování a používání umělé inteligence, zejména s ohledem na 
její regulaci a kodexy chování;

3. připomíná, že umělá inteligence nemusí vykonávat jen činnosti, které byly dříve 
vykonávány výhradně lidmi, ale že může díky učení se ze zkušenosti také získat a dále 
rozvinout autonomní a kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že systémy umělé 
inteligence mohou autonomně tvořit a generovat kulturní a kreativní díla, a to jen s 
minimálním lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto systémy umělé inteligence se 
mohou vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a vytvářet přitom originální díla bez 
vědomí jejich původních programátorů;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit otázky autorského práva spojené s kulturními a 
kreativními díly vytvořenými umělou inteligencí; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
třeba vyhodnotit, zda u děl vytvářených umělou inteligencí zůstává pojem lidského 
tvůrce jakožto základu pro systém práv duševního vlastnictví i nadále vhodným; má za 
to, že automatické přiznávání autorských práv k dílům vytvořeným umělou inteligencí 
držiteli autorských práv k softwaru, algoritmu či programu umělé inteligence nemusí 
být do budoucna tím nejlepším řešením;

5. vyjadřuje znepokojení nad neregulovaným prostorem, který zůstává mezi právy 
duševního vlastnictví a vývojem umělé inteligence a který by mohl vést k tomu, že se 
kulturní a kreativní odvětví stanou zranitelnými vůči dílům chráněným autorským 
právem, jež byla vytvořena umělou inteligencí; vyzývá Komisi, aby podpořila 
horizontální a technologicky neutrální přístup k právům duševního vlastnictví 
příslušným k dílům vytvořeným umělou inteligencí;

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit problém právní odpovědnosti za porušování autorských 
práv ze strany systémů umělé inteligence a také otázku vlastnictví údajů.


