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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor:

– aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že etické pokyny, jako jsou zásady přijaté odbornou skupinou na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci, představují dobrý výchozí bod, ale nestačí k tomu, 
aby podniky jednaly čestně a zaručily účinnou ochranu spotřebitele;

Oblast působnosti
1. poukazuje na význam regulačního rámce EU zaměřeného na etické aspekty umělé 

inteligence (UI), robotiky a souvisejících technologií, který by se používal v případě, že 
jsou spotřebitelé v Unii uživateli algoritmického systému, že takovému systému 
podléhají, že se na ně takový systém zaměřuje nebo jsou k němu směrováni, a to nehledě 
na to, kde jsou subjekty, které daný systém vyvíjejí, prodávají nebo využívají, usazeny; 
dále je přesvědčen, že v zájmu právní jistoty by stanovená pravidla měla platit pro 
všechny vývojáře a v celém hodnotovém řetězci, konkrétně pro vývoj, zavádění 
a používání příslušných technologií a jejich součástí, a měla by zaručit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele; připomíná význam hodnot Unie zakotvených ve Smlouvách 
v souvislosti s důležitostí ochrany osobních údajů a výslovného, informovaného 
souhlasu, a navrhuje, aby tato pravidla zohledňovala poznatky získané při provádění 
nařízení (EU) č. 2016/6791, které je považováno za globální referenční hodnotu; domnívá 
se, že pro prosazování budoucího regulačního rámce EU je důležitý právní zástupce se 
sídlem v Unii, jemuž by mohly být adresovány žádosti například za účelem sjednání 
nápravy pro spotřebitele; 

2. konstatuje, že regulační rámec EU by se měl vztahovat na algoritmické systémy, mj. na 
oblasti UI, internet věcí, strojové učení, systémy založené na pravidlech a automatické 
a asistované procesy rozhodování a robotiky; dále konstatuje, že by mohly být vytvořeny 
standardizované ikony, které by pomáhaly vysvětlovat tyto systémy spotřebitelům, pokud 
by systémy byly složité nebo mohly činit rozhodnutí, která mají významný dopad na život 
spotřebitelů;

3. zdůrazňuje, že regulační rámec EU musí uplatňovat přístup zaměřený na člověka a musí 
vést k rozvoji systémů, v nichž jsou evropské etické hodnoty obsaženy již od návrhu; 
domnívá se, že regulační rámec EU s důrazem na hodnoty Unie, jak o nich hovoří 
Smlouvy, by byl přidanou hodnotou, která by Evropě poskytla jedinečnou konkurenční 
výhodu a významně přispěla k blahobytu a prosperitě občanů a podniků v Unii 
a podpořila vnitřní trh; zdůrazňuje, že etický rámec pro UI je rovněž přidanou hodnotou 
z hlediska podpory inovací na vnitřním trhu;

1 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). 
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4. poukazuje na to, že legislativní rámec zavedený rozhodnutím č. 768/2008/ES2 stanoví 
harmonizovaný seznam povinností výrobců, dovozců a distributorů, prosazuje používání 
norem a stanoví několik úrovní kontroly v závislosti na nebezpečnosti výrobku; domnívá 
se, že rámec by se měl vztahovat i na produkty se zabudovanou umělou inteligencí;

5. zdůrazňuje, že veškeré budoucí právní předpisy by se měly řídit diferencovaným 
přístupem založeným na posouzení rizik, a umožnit tak vývoj a zavádění bezpečných 
a důvěryhodných systémů s jasnými kritérii a ukazateli, po nichž by následovalo 
nestranné zákonné posouzení na základě potenciální újmy nebo porušení práv jednotlivce 
i celé společnosti, a to s ohledem na konkrétní kontext použití algoritmického systému; 
zdůrazňuje, že s rostoucí mírou zjištěného rizika by se měly postupně rozšiřovat 
i zákonné povinnosti a požadavky na certifikaci; podtrhuje, že v kategorii s nejnižším 
rizikem by neměly platit žádné další zákonné povinnosti; konstatuje, že algoritmické 
systémy, které by mohly poškodit jednotlivce, zapříčinit případná porušení práv 
jednotlivce nebo ovlivnit jeho přístup k veřejným dávkám, nejsou považovány za systémy 
patřící do kategorie s nejnižším rizikem; konstatuje, že přístup založený na posouzení 
rizika by se měl řídit jasnými a transparentními pravidly, přičemž by měl poskytovat 
dostatečnou právní jistotu a současně by měl obstát i v budoucnu; vyzývá k jednotnému 
zavedení systému klasifikace rizik a souvisejících právních povinností s cílem zajistit 
rovné podmínky mezi členskými státy a zabránit roztříštěnosti vnitřního trhu; zdůrazňuje, 
že posouzení rizik konkrétního systému musí být pravidelně přehodnocováno;

6. připomíná, že za účelem odhalení mezer v právních předpisech by Komise měla 
přezkoumat stávající právní rámec EU a jeho uplatňování, včetně acquis týkajícího se 
spotřebitelského práva, právních předpisů o odpovědnosti za vadné výrobky, 
o bezpečnosti výrobků a o dozoru nad trhem, a rovněž by měla přezkoumat stávající 
regulační povinnosti; považuje to za nezbytné, aby bylo možné ověřit, zda stávající právní 
rámec EU je schopen reagovat na zrod UI, robotiky a souvisejících technologií a zajistit 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele;

Správa údajů
7. poukazuje na význam etického a regulačního rámce EU, mj. především na ustanovení, 

která pro trénování algoritmických systémů ve vztahu k účelu jejich použití vyžadují 
kvalitní data; v tomto ohledu zdůrazňuje, že s cílem zlepšit výstupy algoritmických 
systémů a posílit důvěru spotřebitelů a jejich přijímání spotřebiteli je nezbytné zajistit 
reprezentativnost používaných trénovacích dat a pokud možno objektivnost datových 
souborů a dat a norem pro jejich agregaci; zdůrazňuje, že tyto datové soubory by měly 
být na základě výzvy kdykoli kontrolovatelné příslušnými orgány, aby byl zajištěn jejich 
soulad s výše uvedenými zásadami;

Ochrana spotřebitele: transparentnost a vysvětlitelnost algoritmů
8. zdůrazňuje, že důvěra spotřebitelů má zásadní význam pro rozvoj a uplatňování UI, 

robotiky a souvisejících technologií, které s sebou mohou nést rizika, pokud jsou 
založeny na neprůhledných algoritmech a neobjektivních datových souborech; domnívá 

2 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o 
společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS 
(Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).
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se, že spotřebitelé by měli mít právo být náležitě informováni, a to srozumitelným, 
včasným, standardizovaným, přesným a přístupným způsobem, o existenci, odůvodnění, 
možných výsledcích a dopadech algoritmických systémů, o tom, jak se obrátit na člověka 
s rozhodovacími pravomocemi a jak rozhodnutí systému zkontrolovat, smysluplně 
zpochybnit a opravit; připomíná, že lidé musí být vždy schopni automatizovaná 
rozhodnutí zrušit; domnívá se, že spotřebitelé by rovněž měli být chráněni právem 
vypnout nebo omezit systém UI, pokud možno s využitím personalizace; zdůrazňuje, že 
při vypracovávání rámce transparentnosti je důležité zohledňovat zásadu proporcionality, 
aby se zabránilo zbytečné zátěži pro startupy a malé a střední podniky působící 
v kategoriích s nízkým rizikem;

9. zdůrazňuje, že je třeba účinně řešit výzvy, k nimž algoritmické systémy vedou, a zajistit, 
aby spotřebitelé měli silné postavení a byli řádně chráněni; zdůrazňuje, že je třeba jít nad 
rámec tradičních zásad informování a zveřejňování, na nichž bylo založeno spotřebitelské 
acquis, neboť k zajištění toho, aby technologie přispívaly ke zlepšení života spotřebitelů 
a rozvíjely se způsobem, který respektuje základní práva a práva spotřebitelů a evropské 
hodnoty, budou zapotřebí větší práva spotřebitelů a jasná omezení týkající se vývoje 
a používání algoritmických systémů;

10. domnívá se, že v zájmu vytvoření podmínek pro široké společenské přijetí UI spotřebiteli 
je velmi důležité přistupovat k navrhování technologií způsobem, který bude citlivý 
k hodnotám; je toho názoru, že etické hodnoty spravedlnosti, přesnosti, důvěrnosti 
a transparentnosti by měly být základem UI, což v této souvislosti znamená, že systémy 
by měly fungovat tak, aby nevedly k nespravedlivě neobjektivním výstupům;

11. připomíná, že je důležité zajistit, aby měli spotřebitelé k dispozici účinné nápravné 
prostředky, a vyzývá členské státy a vnitrostátní orgány pro dohled nad trhem, aby 
zajistily přístupné, cenově dostupné, nezávislé a účinné postupy a kontrolní struktury, 
které by zaručovaly, že všechny případy údajného porušení práv spotřebitelů 
prostřednictvím používání algoritmických systémů, ať už pocházejí od subjektů 
z veřejného nebo soukromého sektoru, budou nestranně posouzeny člověkem; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby mechanismy řešení sporů a kolektivního odškodnění podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů 
spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES3 byly zpřístupněny, aby bylo možné 
napadnout zavedení nebo nebo průběžné používání systému, který by mohl vést 
k porušování práv spotřebitelů, nebo napravit porušování práv; žádá Komisi, aby zajistila, 
že vnitrostátní a evropské spotřebitelské organizace budou mít dostatečné finanční 
prostředky na to, aby mohly spotřebitelům poskytovat pomoc při uplatňování jejich práva 
na nápravu v případech, kdy rozhodnutí založená na aplikacích umělé inteligence 
porušují práva spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že v případě, že k vývoji nebo zavedení určitého algoritmického systému jsou 
vedle otevřeného zadávání zakázek a otevřených smluvních norem použity ve značné 
míře i prostředky z veřejných zdrojů, mohly by být kód, vygenerovaná data – pokud nejde 
o osobní údaje – a model vytvořený na základě trénování po dohodě s vývojáři standardně 
veřejné, aby byla zajištěna jejich transparentnost a zvýšena kybernetická bezpečnost 
a aby bylo umožněno jejich opětovné použití v zájmu podpory inovací; zdůrazňuje, že 

3 COD (2018)0089, připravuje se ke zveřejnění.
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tímto způsobem lze uvolnit plný potenciál jednotného trhu, a zabránit tak jeho 
fragmentaci;

Vnitřní trh: informování veřejnosti a osvěta
13. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se řádně přihlíželo k zájmům všech spotřebitelů, 

a to i těch, kteří patří k marginalizovaným skupinám nebo jsou ve zranitelném postavení, 
jako jsou osoby se zdravotním postižením, a aby byly tyto osoby zastoupeny v budoucím 
regulačním rámci EU; podotýká, že za účelem posouzení dopadu algoritmických systémů 
na spotřebitele by mělo dojít k rozšíření přístupu k datům na příslušné subjekty, zejména 
na nezávislé vědeckovýzkumné pracovníky, sdělovací prostředky a organizace občanské 
společnosti, pokud možno prostřednictvím aplikačních programovacích rozhraní, 
a zároveň by se měly dodržovat veškeré právní předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, 
ochrany soukromí a obchodního tajemství; připomíná, že je důležité, aby měli 
spotřebitelé vzdělání, které by jim umožnilo být informovanější a mít potřebné 
dovednosti pro práci s algoritmickými systémy, chránilo je před potenciálními riziky 
a umožnilo jim prosazovat jejich práva; domnívá se, že UI, internet věcí a další vznikající 
technologie mají obrovský potenciál k tomu, aby spotřebitelům poskytovaly příležitost 
k získání přístupu k některým vymoženostem, které v mnoha směrech usnadní jejich 
každodenní život a přispějí k lepším produktům a službám, přičemž jejich další výhodou 
z hlediska spotřebitelů je, že by mohly posílit dozor nad trhem, ale k tomu je zapotřebí, 
aby se nadále uplatňovaly všechny platné zásady, podmínky (včetně transparentnosti 
a kontrolovatelnosti) a právní předpisy;

14. poukazuje na to, že je důležité dosáhnout vysoké úrovně celkové digitální gramotnosti 
a zajistit odborné vzdělávání vysoce kvalifikovaných pracovníků v této oblasti 
a vzájemné uznávání jejich kvalifikace v celé Unii; zdůrazňuje, že je třeba mít rozmanité 
týmy vývojových pracovníků a inženýrů společně s klíčovými společenskými aktéry, aby 
se předešlo nechtěnému zahrnutí genderové a kulturní předpojatosti do algoritmů, 
systémů a aplikací UI; podporuje vytvoření vzdělávacích osnov a činností zaměřených na 
zvyšování povědomí veřejnosti o společenském, právním a etickém dopadu UI;

15. vyzývá Komisi, aby podporovala a financovala rozvoj UI zaměřené na člověka, robotiky 
a souvisejících technologií, které řeší výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu 
a zajišťují rovný přístup k základním právům a jejich uplatňování prostřednictvím daní, 
zadávání veřejných zakázek nebo jiných pobídek;

16. zdůrazňuje, že UI a algoritmické systémy by měly být již od návrhu v souladu s právními 
předpisy, odolné, spolehlivé a bezpečné; vyzývá Komisi, aby zajistila, že regulační 
přístup Unie k algoritmickým systémům bude zahrnovat vhodná opatření, která umožní, 
aby tyto systémy podléhaly nezávislé kontrole a dohledu;

Dozor nad trhem
17. vyzývá k vytvoření evropského odborného centra, které by posílilo kapacity Unie 

a navazovalo co nejvíc na stávající struktury, aby se podpořila výměna informací 
o algoritmických systémech mezi orgány členských států a prohloubilo vzájemné 
porozumění v rámci jednotného trhu, a to tím, že bude poskytovat svá doporučení, 
stanoviska a odborné posudky orgánům členských států, sledovat provádění příslušných 
právních předpisů Unie, řešit potenciální otázky ochrany spotřebitele, určovat normy pro 
osvědčené postupy a případně vydávat doporučení pro regulační opatření; dále vyzývá 
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k tomu, aby organizace zastupující zúčastněné strany, například organizace na ochranu 
spotřebitelů, tuto strukturu náležitě doporučily, a zajistily tak široké zastoupení 
spotřebitelů; domnívá se, že vzhledem k nepřiměřenému dopadu algoritmických systémů 
na ženy a menšiny by měly být úrovně rozhodování takové struktury různorodé 
a vyvážené z hlediska rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že členské státy musí v rámci 
svých vnitrostátních strategií pro dohled nad trhem vytvořit strategie řízení rizik pro UI; 

18. vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která by zajistila dohledatelnost údajů, jednak 
s ohledem na zákonnost získávání těchto údajů a jednak s ohledem na ochranu 
spotřebitelů a základních práv; zdůrazňuje však, že datové soubory, algoritmy a procesy 
využívané při vývoji a zavádění algoritmických systémů, včetně těch pro shromažďování 
a označování údajů, by měly být zdokumentovány v nejlepším možném standardu; 
konstatuje, že je naprosto nezbytné, aby byla dokumentace posouzení rizik, softwarová 
dokumentace, algoritmy a datové soubory používané nebo vytvořené umělou inteligencí, 
robotikou a souvisejícími technologiemi přístupná orgánům pro dohled nad trhem a byla 
pro ně vysvětlitelná, a to v souladu s unijními právními předpisy; dále poznamenává, že 
tuto dokumentaci by měly osoby, které jsou zapojeny do různých fází vývoje 
algoritmických systémů, uchovávat; konstatuje, že by orgány dozoru nad trhem měly mít 
v tomto ohledu další pravomoci; domnívá se, že by mohl být nezbytný přezkum 
stávajících právních předpisů v oblasti dozoru nad trhem, aby se zabránilo jeho 
zastarávání a zajistilo se, že bude eticky reagovat na vznik UI, robotiky a souvisejících 
technologií;

19. vyzývá k tomu, aby všechny členské státy stanovily a dostatečně financovaly příslušný 
státní orgán, který by sledoval uplatňování příslušných ustanovení týkajících se 
algoritmických systémů; zdůrazňuje, že je třeba posílit vnitrostátní orgány pro dohled nad 
trhem, pokud jde o kapacitu, dovednosti a kompetence v oblasti UI a znalosti 
o specifických rizicích, které jsou s UI spojeny;

20. vyzývá k důsledné koordinaci orgánů členských států a k vytvoření evropské rady pro 
dohled nad trhem s algoritmickými systémy, jež by sestávala z vnitrostátních orgánů, 
s cílem zajistit účinný dohled, rovné podmínky v rámci Evropy a zabránit tříštění 
vnitřního trhu;

21. uznává cenné výsledky práce odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, 
zejména „Etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci“; navrhuje, aby tato 
skupina složená ze zástupců akademické obce, občanské společnosti a průmyslu, ale 
i Evropské aliance pro umělou inteligenci mohla poskytovat odborné poradenství 
evropské radě pro dohled nad trhem s algoritmickými systémy;

22. konstatuje, že zejména v oblastech vztahů mezi podniky a spotřebiteli by systémy měly 
být zaměřeny na uživatele a navrženy způsobem, který umožní využívat produkty nebo 
služby umělé inteligence každému, bez ohledu na věk, pohlaví, schopnosti nebo 
vlastnosti; poznamenává, že obzvláště důležitá je dostupnost této technologie pro osoby 
se zdravotním postižením; poznamenává, že systémy UI by neměly být založeny na 
unifikovaném přístupu a měly by zohledňovat zásady univerzálního designu, který 
odpovídá potřebám co nejširší škály uživatelů a je v souladu s příslušnými standardy 
v oblasti přístupnosti; zdůrazňuje, že jednotlivcům se tím zajistí rovný přístup a možnost 
aktivní účasti na stávajících i nově vznikajících počítačově podporovaných lidských 



PE648.496v02-00 8/10 AD\1209412CS.docx

CS

činnostech a asistenčních technologiích.



AD\1209412CS.docx 9/10 PE648.496v02-00

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 7.7.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

39
1
4

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen 
Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey 
Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-
Courtin



PE648.496v02-00 10/10 AD\1209412CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39 +
EPP

S&D

RENEW

GREENS/EFA

ECR

EUL/NGL

NI

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, MariaManuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Andrus Ansip, VladMarius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie YonCourtin

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kimvan Sparrentak 

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Kateřina Konečná, AnneSophie Pelletier

Marco Zullo

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
ID Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, JeanLin Lacapelle

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


