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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že využívání umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií 
v každodenním životě a na pracovišti neustále roste, čímž se výrazně transformují 
současné socioekonomické struktury; vzhledem k tomu, že by umělá inteligence měla 
přinášet prospěch občanům a společnosti ve smyslu zvýšení kvality života, vytváření 
nových pracovních příležitostí a zlepšení konkurenceschopnosti Unie; vzhledem 
k tomu, že umělá inteligence je významnou součástí digitální ekonomiky a vzhledem 
k tomu, že pokud je dobře využívána, má potenciál zvyšovat prosperitu a usnadňovat 
přechod k udržitelnému hospodářství;

B. vzhledem k tomu, že se za umělou inteligenci považují systémy, které vykazují 
inteligentní chování v podobě vyhodnocování svého okolí a přijímání opatření – 
s určitou mírou autonomie – k dosažení konkrétních cílů; vzhledem k tomu, že systémy 
využívající umělou inteligenci mohou být čistě softwarové a působit jen ve virtuálním 
světě, jako jsou například hlasoví asistenti, program na analýzu snímků, vyhledávače, 
systémy rozpoznávání hlasu a obličeje, nebo mohou být součástí hardwarových 
zařízení, například v podobě pokročilých robotů, autonomních vozidel, dronů nebo 
aplikací internetu věcí;1

C. vzhledem k tomu, že umělá inteligence představuje strategickou prioritu, jejíž plný 
potenciál může být využit pouze tehdy, pokud si budou uživatelé a spotřebitelé vědomi 
potenciálních přínosů a problémů, jež přináší; vzhledem k tomu, že podniky a také 
pracovníci a jejich zástupci často neznají ani aplikace umělé inteligence ani jejich 
základní funkce a údaje; vzhledem k tomu, že existují případy aplikací umělé 
inteligence, které jsou v rozporu se stávajícími předpisy, například s předpisy o ochraně 
údajů;

D. vzhledem k tomu, že umělá inteligence má potenciál vytvářet ekonomické 
a společenské přínosy a také nové příležitosti pro podniky i pracovníky, vzhledem 
k tomu, že však zároveň vede k řadě etických a právních problémů a problémů 
souvisejících se zaměstnáním; vzhledem k tomu, že používání umělé inteligence na 
pracovišti může přispět k inkluzivním trhům práce a mít dopad na zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, přičemž může být rovněž využito k monitorování, 
hodnocení, předvídání a řízení výkonnosti pracovníků s přímými a nepřímými důsledky 
pro jejich profesní dráhu; vzhledem k tomu, že by umělá inteligence měla mít pozitivní 
dopad na pracovní podmínky a měla by se řídit dodržováním lidských práv i základních 
práv a hodnot Unie; vzhledem k tomu, že by umělá inteligence měla být zaměřená 
na člověka, podporovat dobré podmínky lidí a společnosti a přispívat ke spravedlivé 
a řádné transformaci;

E. vzhledem k tomu, že umělá inteligence má výrazný dopad na trh práce2; vzhledem 
k tomu, že může potenciálně nahradit pracovníky vykonávající opakující se činnosti, 

1  Sdělení Komise o umělé inteligenci pro Evropu, COM(2018) 237 final.
2  STOA, „Etika umělé inteligence: problémy a iniciativy“, březen 2020.
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usnadnit provoz spolupracujících systémů mezi člověkem a strojem, zvýšit 
konkurenceschopnost a prosperitu a vytvořit nové pracovní příležitosti 
pro kvalifikované pracovníky; vzhledem k tomu, že se oblast zaměstnanosti rychle 
vyvíjí a odhaduje se, že 65 % dnešních dětí bude pracovat ve zcela nových typech 
zaměstnání, a vzhledem k tomu, že jsou nezbytné rekvalifikace a zvyšování kvalifikace 
pracovníků, zejména pokud jde o na digitální dovednosti, s cílem zajistit, aby nikdo 
nezůstal opomenut a aby byl dostatek specializovaných pracovníků3;

F. vzhledem k tomu, že se podle průzkumu CEDEFOP přibližně 43 % dospělých 
zaměstnanců v Unii setkalo v práci s novými technologiemi; vzhledem k tomu, že 
přibližně sedm z deseti pracovníků v Unii potřebuje k výkonu svého zaměstnání alespoň 
průměrné digitální dovednosti;4 vzhledem k tomu, že přibližně jedna čtvrtina občanů 
Unie nemá v průměru žádné nebo jen slabé digitální dovednosti; vzhledem k tomu, že 
digitální propast má specifické socioekonomické, genderové, věkové a geografické 
aspekty i aspekty související s přístupností, které je třeba řešit; vzhledem k tomu, že 
42 % pracovníků ve společnostech, které používají umělou inteligenci ve svých 
obchodních procesech, se domnívá, že tyto činnosti vedou k etickým otázkám, které je 
třeba řešit; vzhledem k tomu, že se 28 % zaměstnavatelů domnívá, že se uplatňování 
umělé inteligence nerozvíjí v plném rozsahu, a to z důvodu chybějících etických 
pravidel k této problematice;5

G. vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 zvýraznila význam digitálních 
řešení, včetně práce na dálku, a také její technické a sociální dopady; vzhledem k tomu, 
že na úrovni Unie neexistují žádná společná ustanovení, pokud jde o používání umělé 
inteligence na pracovišti, což by mohlo vést k narušení trhu a znevýhodnění v oblasti 
hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že by umělá inteligence měla být předmětem 
náležitého regulačního rámce;

H. vzhledem k tomu, že OECD vypracovala doporučení týkající se umělé inteligence6;

I. vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie vybízí ve vztahu k umělé inteligenci 
k prosazování etického přístupu a přístupu zaměřeného na člověka7;

J. vzhledem k tomu, že sociální partneři na úrovni Unie uzavřeli rámcovou dohodu 
o digitalizaci, která obsahuje mimo jiné i kapitolu o umělé inteligenci a o zaručení 
zásady lidské kontroly8;

K. vzhledem k tomu, že některé členské státy již zřídily zvláštní orgány pro sledování 
a posuzování vlivu umělé inteligence na pracovišti;

L. vzhledem k tomu, že úsilí o řešení genderových předsudků a nerovnosti v digitálním 

3 Evropský parlament, „Podpora studia v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) 
pro účely trhu práce“, březen 2015.
4 CEDEFOP, „Průzkum evropských dovedností a pracovních míst“
5 Výzkumný ústav Capgemini, „ Proč bude řešení etických otázek souvisejících s umělou inteligencí přínosné 
pro organizace“, červenec 2019
6 OECD, „Doporučení Rady pro umělou inteligenci“, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Rada Evropské unie, „Závěry Rady o utváření digitální budoucnosti Evropy“, červen 2020
8 Evropská rámcová dohoda sociálních partnerů o digitalizaci, červen 2020
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odvětví je nedostatečné; vzhledem k tomu, že rozdíly mezi muži a ženami přetrvávají ve 
všech oblastech digitálních technologií, zejména pokud jde o umělou inteligenci, 
a v dohledné budoucnosti tak upevňují trajektorii digitálního odvětví zaměřenou na 
muže;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně posoudit příležitosti a výzvy při využívání umělé 
inteligence v soukromých i veřejných společnostech i ve veřejné správě, pokud jde 
o pracovní místa a pracovníky, včetně dopadu těchto výzev na rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem, organizaci práce a pracovní toky; považuje za 
nezbytné, aby se neopomíjel sociální dialog, aby byli konzultováni pracovníci a jejich 
zástupci a aby dostávali dostatečné informace od samého začátku procesu rozhodování; 
zdůrazňuje, že zavádění umělé inteligence musí být transparentní a že systémy umělé 
inteligence na pracovišti musí respektovat soukromí a důstojnost pracovníků;

2. poukazuje na to, že by vývoji, zavádění a realizaci systémů AI mělo předcházet 
komplexní posouzení rizik, které by hodnotilo dopad umělé inteligence na základní 
práva a pracovní podmínky, a to i pokud jde o zdraví a bezpečnost při práci, jakož i její 
sociální důsledky; posouzení by se mělo zaměřit na rizika spojená s rozhodováním lidí 
a na sociální diskriminaci a rovněž na hodnocení rizik vznikajících na pracovišti;

3. poukazuje na to, že řešení v oblasti umělé inteligence mají potenciál zlepšovat pracovní 
podmínky a kvalitu života včetně zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a lepší dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a že mají také 
potenciál předvídat vývoj trhu práce a podporovat řízení lidských zdrojů při předcházení 
předsudkům, ačkoli mohou rovněž vzbuzovat obavy, pokud jde o soukromí a o zdraví 
a bezpečnost při práci, jako je právo na odpojení, a mohou vést k nepřiměřenému 
a protiprávnímu dohledu a monitorování pracovníků, které porušuje jejich důstojnost 
a soukromí, a také k diskriminačnímu zacházení, mimo jiné při náboru pracovníků, 
vlivem předpojatých algoritmů, včetně genderově či rasově a etnicky předpojatých 
algoritmů9 a algoritmů na úkor zranitelných skupin; je dále znepokojen tím, že umělá 
inteligence může narušovat svobodu osob a autonomii lidí a přispívat k psychickým 
zdravotním problémům, jako je vyhoření pracovníků, technologický stres, nadměrná 
psychická zátěž a únava; zdůrazňuje, že řešení na pracovišti založená na umělé 
inteligenci musí být transparentní, spravedlivá a že musí bránit jakýmkoli negativním 
dopadům na pracovníky;

4. zdůrazňuje, že by příslušné orgány měly mít přístup ke všem informacím týkajícím se 
údajů používaných pro odbornou přípravu, statistických modelů a teoretických zásad 
pro řešení umělé inteligence i empirické ověřování platnosti jejich výsledků;

5. domnívá se, že umělá inteligence může pomoci lépe využívat dovedností a kompetencí 
osob se zdravotním postižením a že využívání umělé inteligence na pracovišti může 
přispívat k trhům práce podporujícím začleňování a k vyšší míře zaměstnanosti osob se 
zdravotním postižením;

6. zdůrazňuje, že nové technologické možnosti, jako je umělá inteligence, a hodnocení 
efektivity práce nesmí vést k nevyrovnaným technologicky podporovaným kapacitám 

9 Evropský parlament: „Vzdělávání a zaměstnanost žen v oblasti věd, technologií a digitální ekonomiky, včetně 
umělé inteligence a jejích dopadů na rovnost žen a mužů“, duben 2020.
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a k dehumanizované digitální budoucnosti; zdůrazňuje, že se etika inovací musí řídit 
lidským přístupem;

7. domnívá se, že by mělo být povinné, aby uživatelé, včetně pracovníků, a spotřebitelé 
byli informováni, pokud systém používá umělou inteligenci, zejména pokud jde 
o personalizované produkty nebo služby, a aby dostávali smysluplné informace ve 
snadno srozumitelné a přístupné podobě, pokud jde o veškeré etické aspekty aplikací 
umělé inteligence, které se jich týkají, aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí; 
zdůrazňuje význam chápání toho, jak algoritmy zpracovávají a hodnotí údaje a jak lze 
tento proces omezit nebo zastavit; zdůrazňuje, že je třeba prostřednictvím odborné 
přípravy a vzdělávání rozvíjet dovednosti pracovníků a jejich zástupců, pokud jde 
o umělou inteligenci na pracovišti, aby lépe chápali dopady řešení založených na umělé 
inteligenci;

8. zdůrazňuje, že žadatelé a pracovníci musí být řádně písemně informováni, pokud se 
umělá inteligence používá v průběhu přijímacích řízení a dalšího rozhodování 
o lidských zdrojích, a o také tom, jak lze v tomto případě požádat o lidský přezkum 
s cílem zvrátit automatizované rozhodnutí;

9. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby zvyšování produktivity spojené s vývojem 
a využíváním umělé inteligence a robotiky nepřinášelo užitek pouze vlastníkům 
a akcionářům společností, ale aby také prospívalo společnostem a pracovníkům díky 
zlepšení pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání, včetně mezd, hospodářského 
růstu a rozvoje, a aby také sloužilo společnosti jako celku, a to zejména v případech, 
kdy k němu dochází na úkor pracovních míst; vyzývá členské státy, aby pečlivě 
zkoumaly potenciální dopad umělé inteligence na trh práce a na systémy sociálního 
zabezpečení a aby vyvinuly strategie týkající se způsobu zajištění dlouhodobé stability 
pomocí reformy daní a příspěvků a také dalších opatření v případě nižších veřejných 
příjmů;

10. zdůrazňuje význam podnikových investic do formální a neformální odborné přípravy 
a celoživotního učení s cílem podpořit spravedlivou transformaci směrem k digitální 
ekonomice; zdůrazňuje v této souvislosti, že společnosti využívající umělou inteligenci 
odpovídají za poskytování přiměřeného zvyšování kvalifikací a rekvalifikací pro 
všechny příslušné zaměstnance tak, aby se mohli naučit, jak používat digitální nástroje 
a pracovat s coboty a dalšími novými technologiemi, a tím se přizpůsobit měnícím se 
potřebám trhu práce a zůstat v zaměstnání;

11. požaduje, aby byla v souvislosti s novými technologiemi založenými na umělé 
inteligenci uplatňována zásada předběžné opatrnosti; zdůrazňuje základní zásadu, že 
stroje a umělou inteligenci musí vždy kontrolovat lidé a že rozhodnutí přijímaná umělou 
inteligenci musí být založená na odpovědnosti, zpochybnitelná a v případě potřeby 
vratná; zdůrazňuje, že je třeba dodržovat standardy bezpečnosti a zabezpečení pro 
umělou inteligenci, a podtrhuje význam pravidelných prověrek a kontrol v tomto 
ohledu, aby se zabránilo chybným výstupům umělé inteligence; zdůrazňuje, že musí být 
jasně definována odpovědnost týkající se využívání umělé inteligence, a to jak v případě 
pracovních úrazů, tak v případě škody způsobené třetím stranám;

12. zdůrazňuje, že umělá inteligence musí být zaměřená na člověka, musí být transparentní, 
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bezpečná a zabezpečená a musí být v souladu se základními právy a s platnými 
právními a správními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), a to po celý životní cyklus systému, zejména je-li nasazena na pracovišti; 
vyzývá k vyvinutí spolehlivého certifikačního systému založeného na kontrolních 
postupech, který se bude řídit zásadou předběžné opatrnosti a který podnikům umožní 
prokázat, že jejich produkty umělé inteligence jsou v souladu se základními právy a se 
standardy Unie; 

13. připomíná, že se na umělou inteligenci plně uplatňuje acquis Unie v oblasti 
zaměstnanosti a sociální acquis, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily jeho 
řádné prosazování a aby řešily potenciální legislativní mezery; konstatuje, že se Unie 
může stát globálním lídrem v prosazování sociálně odpovědného využívání umělé 
inteligence;

14. zdůrazňuje význam společného evropského přístupu, pokud jde o etické aspekty umělé 
inteligence; zdůrazňuje, že jakýkoli právní rámec v této souvislosti musí být 
odpovídající a musí být založen na komplexním posouzení dopadu s cílem zabránit 
narušení budoucích inovací a tvorby pracovních míst; vyzývá v této souvislosti 
k vytvoření evropského regulačního rámce týkajícího se etických aspektů umělé 
inteligence, který bude proporcionální a zaměří se zvláště na svět práce, včetně práv 
pracovníků a pracovních podmínek; domnívá se, že by měla být zvláštní pozornost 
věnována všem novým formám práce, jako je práce v rámci tzv. „gig economy“ 
a v rámci platforem, která je výsledkem uplatňování nových technologií v této 
souvislosti; domnívá se, že dopad umělé inteligence musí být rovněž zohledněn 
v právním rámci s cílem regulovat podmínky práce na dálku v celé Unii a zajistit 
důstojné pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání v digitální ekonomice; vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu vedla konzultace se sociálními partnery, vývojáři umělé 
inteligence, badateli a dalšími zúčastněnými stranami;

15. zdůrazňuje, že umělá inteligence a veškeré související právní předpisy nesmí žádným 
způsobem ovlivňovat výkon základních práv uznávaných v členských státech a na 
úrovni Unie, včetně práva na stávku nebo svobody stávkovat nebo činit jiné kroky, na 
něž se vztahují konkrétní systémy vztahů mezi sociálními partnery v členských státech, 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi, ani právo vyjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy nebo podnikat kolektivní akce v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

16. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat údajům shromážděným za pomoci 
umělé inteligence na pracovišti, zvláště pokud se používá k rozhodování o lidských 
zdrojích; vyzývá sociální partnery na úrovni společností, aby zavádění umělé 
inteligence společně analyzovali a monitorovali; vyzývá Komisi a sociální partnery, 
aby v souvislosti s umělou inteligencí provedli analýzu potřeby zvláštních ustanovení 
o ochraně údajů na pracovišti; zdůrazňuje, že pracovníci jsou vlastníci svých údajů i po 
ukončení pracovního poměru;

17. domnívá se, že nová agenda dovedností pro Evropu musí s ohledem na ekologickou 
a digitální transformaci řešit výzvy spojené s adaptací a se získáváním kvalifikací 
a znalostí, včetně etických aspektů umělé inteligence; zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
etické aspekty umělé inteligence a rozvoj dovedností k etickým účelům staly nedílnou 
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součástí jakýchkoli vzdělávacích osnov a osnov odborné přípravy pro vývojáře a osoby 
pracující s umělou inteligencí; připomíná, že vývojáři, programátoři, subjekty 
s rozhodovací pravomocí a společnosti využívající umělou inteligenci musí být o své 
etické odpovědnosti informováni; považuje za podobně důležité zajistit, aby koneční 
uživatelé a spotřebitelé obdrželi komplexní informace a aby v tomto ohledu docházelo 
k pravidelným výměnám názorů mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami;

18. opětovně připomíná význam vzdělávání a soustavného učení pro rozvoj kvalifikací 
nezbytných v digitálním věku a pro boj proti digitálnímu vyloučení; vyzývá členské 
státy, aby investovaly do vysoce kvalitních reakceschopných a inkluzivních systémů 
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení a také do politiky rekvalifikace 
a zvyšování kvalifikace pro pracovníky v odvětvích, v nichž má umělá inteligence 
potenciálně výrazný vliv; zdůrazňuje, že je nezbytné vybavit současné i budoucí 
pracovníky nutnou gramotností, matematickou gramotností a digitálními dovednostmi, 
jakož i kompetencemi v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) 
a průřezovými měkkými dovednostmi, jako je kritické myšlení, kreativita 
a podnikavost; zdůrazňuje, že je třeba v této souvislosti věnovat zvláštní pozornost 
začlenění znevýhodněných skupin;

19. zdůrazňuje, že umělá inteligence nesmí posilovat genderovou nerovnost a stereotypy 
tím, že pomocí algoritmů přemění analogové předsudky na předsudky digitální;

20. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby se na vývoji, zavádění a využívání umělé inteligence 
podílely osoby z různých prostředí, včetně žen, mladých lidí, osob jiné barvy pleti 
a osob se zdravotním postižením; připomíná, že technologie založené na umělé 
inteligenci na pracovišti, musí být přístupné všem, a to na základě zásady design pro 
všechny;

21. poukazuje na to, že přístup k řešením založeným na umělé inteligenci úzce souvisí 
s připojením k vysokorychlostnímu internetu a že by tudíž mělo být prioritou 
širokopásmové pokrytí s cílem zabránit diskriminaci a nerovnému přístupu k těmto 
technologiím;

22. konstatuje, že možnosti řešení v oblasti umělé inteligence závisejí na datech velkého 
objemu, přičemž je zapotřebí nezbytné množství dat pro nastavení algoritmů a ladění 
výsledků; vítá v tomto ohledu návrh Komise na vytvoření společného datového prostoru 
v Unii s cílem posílit výměnu údajů a podpořit výzkum a zároveň plně dodržovat 
evropská pravidla pro ochranu údajů.
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