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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že právo na spravedlivý proces je základním a při vymáhání práva 
závazným institutem zakotveným v Listině základních práv Evropské unie a v Evropské 
úmluvě o lidských právech; vzhledem k tomu, že se toto právo uplatňuje ve všech 
fázích trestního řízení, včetně trestního stíhání, a zaručuje, že po celou délku řízení 
daného nebudou přijata opatření, mimo jiné technické povahy, jejichž přímým či 
nepřímým důsledkem je zbavení práva na obhajobu jeho podstaty; vzhledem k tomu, že 
záruky spojené s touto zásadou, zejména záruka „nezávislého soudu“, záruka „rovnosti 
před zákonem“ a presumpce neviny, jsou v oblasti trestního práva přísnější; vzhledem 
k tomu, že tato práva musí být respektována za všech okolností, zejména v souvislosti 
s použitím umělé inteligence, a to především s ohledem na to, že technologie založené 
na umělé inteligenci by mohly mít dopad na různá lidská práva;

B. vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (GDPR)1 a případně dalšími příslušnými právními předpisy je platná za 
všech okolností;

C. vzhledem k tomu, že s umělou inteligencí a souvisejícími technologiemi, včetně jejich 
schopnosti se samostatně učit, vždy souvisí určitý stupeň lidského zásahu;

D. vzhledem k tomu, že umělá inteligence má potenciál stát se trvalou součástí systémů 
trestního práva;

E. vzhledem k tomu, že umělá inteligence a související technologie jsou pro Unii prioritou 
s ohledem na rychlý pokrok v odvětví technologií a na význam ostražitosti nad jejich 
nynějším a budoucím dopadem na jedinečný evropský systém práv duševního 
vlastnictví; vzhledem k tomu, že řada odvětví již umělou inteligenci a související 
technologie využívá, například robotika, doprava a zdravotnictví;

F. vzhledem k tomu, že technologie, jako je umělá inteligence a související technologie, 
mohou být využity v oblasti trestního práva s cílem snížit míru trestné činnosti, 
zjednodušit určitá řízení pomocí svého uplatnění v analýze statistických údajů v rámci 
posuzování a prevence trestné činnosti a odhalovat a vyšetřovat trestné činy; vzhledem 
k tomu, že by Unie měla dále rozvíjet své kapacity, pokud jde o software, ukládání dat 
a technologie umělé inteligence, aby se napravily nedostatky v souvislosti s ochranou 
osobních údajů;

G. vzhledem k tomu, že tyto technologie lze využít k vytváření anonymizovaných 
statistických databází, které pomáhají orgánům, akademickým pracovníkům 
a zákonodárcům analyzovat číselné údaje a účinně navrhovat politická řešení pro účely 
prevence trestné činnosti a pomoci pachatelům úspěšně se opětovně začlenit do 

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 
(Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
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společnosti;

H. vzhledem k tomu, že právní rámec pro umělou inteligenci a její uplatňování v trestním 
právu by měl v případě nutnosti zahrnovat legislativní opatření počínaje závaznými 
opatřeními, která zabrání krokům, které by nepochybně oslabily základní práva 
a svobody;

I. vzhledem k tomu, že z důvodu přirozeně neprůhledné povahy systémů UI se mohou 
nové nástroje používané v rámci trestního soudnictví dostat do střetu s určitými 
základními svobodami;

J. vzhledem k tomu, že je nezbytné předcházet případným rizikům spojeným 
s využíváním systémů umělé inteligence v oblasti trestního soudnictví a tato rizika 
zmírňovat, aby byla zajištěna základní práva podezřelých a obviněných v trestním 
řízení;

1. zdůrazňuje, že je zásadně důležité řádně zhodnotit rizika spojená s využíváním systémů 
umělé inteligence, například pokud jde o diskriminaci a zásahy do soukromí, a posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé inteligence a souvisejících technologií v naší 
společnosti, zejména ze strany státních, policejních a soudních orgánů v rámci systémů 
trestního soudnictví, jakož i otázky týkající se odpovědnosti a důkazního břemene, 
pokud dojde k pochybení v souvislosti s provozem systémů umělé inteligence; domnívá 
se, že je nezbytné vytvořit jasný regulační rámec s cílem stanovit limity a poskytnout 
nezbytné záruky; domnívá se, že etické zásady, jako jsou zásady stanovené v Evropské 
etické chartě o používání umělé inteligence v soudních systémech a jejich prostředí, by 
měly být zohledněny a respektovány veřejnými a soukromými subjekty odpovědnými 
za původní návrh a vývoj nástrojů a služeb umělé inteligence, aby tak všechny sociální 
subjekty měly k dispozici úplné informace o podnikových strukturách společností, které 
vytvářejí programy umělé inteligence; zdůrazňuje význam lidského faktoru, který vždy 
musí být tím, kdo při používání softwaru založeného na umělé inteligenci a v rámci 
systému trestního práva činí konečné rozhodnutí, ať už jde o vymáhání práva policejním 
orgánem, nebo ze strany trestního soudnictví; opětovně zdůrazňuje, software 
k biometrickému rozpoznávání by měly být používán pouze v případech, kdy takový 
krok bude jednoznačně schválen;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi používáním systémů umělé 
inteligence v trestním řízení a dodržováním všech základních práv a procesních záruk 
stanovených v evropském a mezinárodním právu a že je nutné tuto rovnováhu udržovat;

3. zdůrazňuje význam využívání umělé inteligence s řádným respektem vůči zásadám 
právního státu a nezávislosti soudní moci v rozhodovacím procesu;

4. vyzývá Komisi, aby dále vyjasnila pravidla pro ochranu a sdílení údajů shromážděných 
pomocí umělé inteligence a souvisejících technologií ze strany orgánů oprávněných 
shromažďovat nebo zpracovávat tyto údaje, včetně neosobních a anonymizovaných 
údajů, které přímo či nepřímo určují totožnost osoby, a to při plném dodržování nařízení 
GDPR a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích2; dále zdůrazňuje, že 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
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právo na spravedlivý proces by mělo zahrnovat právo občanů a stran řízení na přístup 
k těmto údajům, zejména pokud jsou tyto údaje shromažďovány z jejich osobních 
zařízení nebo vybavení v souladu s nařízením GDPR, ale také pro účely výkonu jejich 
práva na obhajobu, pokud nastoupí jejich odpovědnost podle práva;

5. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit transparentnost systémů umělé inteligence využívaných 
v trestních věcech, aby se umožnil soudní dohled a zabezpečilo se, aby vývojáři umělé 
inteligence a souvisejících technologií zajistili dostatečnou úroveň transparentnosti 
algoritmů a algoritmického rozhodování ve prospěch příslušných orgánů a občanů; 
upozorňuje na obecné právo stran řízení na přístup k postupům spojeným se 
shromažďováním údajů, prognózami uplatňovanými za účelem prevence trestné 
činnosti, katalogizací a vyhodnocením důkazů v trestním řízení a určením toho, zda 
podezřelá osoba může představovat nebezpečí pro společnost, pokud tomu nebrání 
stávající právní předpisy EU, jako je směrnice (EU) 2016/6803; dále zdůrazňuje, že je 
důležité mít přístup k výstupům vytvořených umělou inteligencí nebo s její pomocí, a 
v konečném důsledku určit odpovědnost za oznamovací postupy a za kroky umělé 
inteligence a souvisejících technologií v trestních věcech, zejména pokud jde o analýzu 
velkého množství důkazů při vyšetřování a určování totožnosti podezřelých či obětí 
trestného činu; připomíná význam otázek, které vyvstávají v souvislosti se správou, 
základními právy a procesními zárukami, zásadou nediskriminace, odpovědností, 
transparentností, nestranností, spravedlností a racionální integritou umělé inteligence 
a souvisejících technologií, a zároveň zdůrazňuje nutnost zajistit stálý lidský dohled nad 
těmito technologiemi; trvá na tom, že soudní orgány musí být povinny odůvodnit svá 
rozhodnutí, mimo jiné i tehdy, pokud se tato rozhodnutí opírají o důkazní prvky, které 
byly zajištěny pomocí technologií využívajících umělou inteligenci, což si žádá vysoký 
stupeň soudní kontroly a přísná kritéria přípustnosti, a to v souladu s usnesením 
Parlamentu ze dne 16. února 2017 o robotice4, v němž se zdůrazňuje nutnost toho, aby 
bylo vždy možné uvést odůvodnění všech rozhodnutí přijatých za pomoci umělé 
inteligence, pokud by takové rozhodnutí mohlo mít dopad na životy jedné nebo více 
osob; připomíná rozdíl mezi používáním umělé inteligence a souvisejících technologií 
při předcházení trestné činnosti a v trestním soudnictví; zdůrazňuje, že technologie 
umělé inteligence musí vždy plnit podřízenou úlohu;

6. připomíná, že k nejzávažnějšímu zneužití umělé inteligence a souvisejících technologií, 
jako je hromadné sledování, profilování, prediktivní policejní programy, které by mohly 
posoudit, kde pravděpodobně dojde k trestnému činu a kde se mohou nacházet 
podezřelé osoby, a stanovení pravděpodobnosti viktimizace, zranitelnosti osob, 
prohlášení osoby za pohřešovanou nebo za oběť či pachatele domácího násilí nebo 
sexuálního trestného činu, stejně jako porušení řádných procesních práv, může docházet 
v důsledku činnosti orgánů veřejné moci jednajících v zájmu vymáhání práva;

7. zdůrazňuje význam používání automaticky generovaných údajů při shromažďování 
a analýze důkazů; připomíná, že jak při prevenci trestné činnosti, tak v oblasti trestního 

3 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 (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
4 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních 
pravidlech pro robotiku (Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 239).



PE652.371v02-00 6/9 AD\1212982CS.docx

CS

soudnictví může docházet k chybám zapříčiněným lidským faktorem, což může vést 
k nesprávnému použití analýzy vstupních údajů a výstupů, jakož i k jejich nesprávné 
interpretaci, a vyzývá proto k obezřetnému postupu při analýze účinnosti a vhodnosti 
používání technologií umělé inteligence ve všech rozhodovacích procesech;

8. vyzývá všechny příslušné veřejné orgány, zejména donucovací orgány, jako je policie 
a soudní moc, aby informovaly veřejnost a zajistily dostatečnou transparentnost, pokud 
jde o to, jakým způsobem využívají umělou inteligenci a související technologie při 
výkonu svých pravomocí, zejména v oblasti trestního práva;

9. považuje za klíčové, aby se využíváním systémů umělé inteligence v rámci trestního 
řízení zajistilo dodržování základních zásad trestního řízení, včetně práva na 
spravedlivý proces, zásady presumpce neviny a práva na účinný opravný prostředek, 
jakož i zajištění monitorování a nezávislé kontroly systémů automatizovaného 
rozhodování;

10. zdůrazňuje důležitost zásady „člověk má konečné slovo“ (human-in-command 
principle) a ověřování výstupů vytvořených umělou inteligencí nebo s její pomocí; 
připomíná význam otázek týkajících se správy, transparentnosti, srozumitelnosti 
a odpovědnosti s cílem zajistit dodržování základních práv a zabránit případným 
nedostatkům v oblasti umělé inteligence;

11. zdůrazňuje svůj obezřetný přístup k používání softwaru pro biometrické rozpoznávání; 
zdůrazňuje nejednoznačnost, která vyplývá z nedostatečnosti ve vztahu k ochraně údajů 
i k porušení soukromí údajů, která je s touto oblastí z povahy věci spojena; se 
znepokojením poukazuje na slučování osobních údajů o občanech v Evropské unii ze 
strany cizích zemí, a to prostřednictvím soukromých subjektů a poskytovatelů;

12. připomíná, že v souladu se stávajícími pravidly EU o ochraně údajů a s Listinou 
základních práv Evropské unie lze umělou inteligenci používat pouze pro účely 
biometrického rozpoznávání totožnosti, pokud je takové použití řádně odůvodněné, 
přiměřené a podléhá náležitým zárukám; vítá doporučení odborné skupiny Komise na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci ohledně přiměřeného, uvážlivého a riziko 
zohledňujícího využívání technologie biometrického rozpoznávání v souladu s právní 
úpravou ochrany osobních údajů; navrhuje, aby používání této technologie bylo jasně 
odůvodněné na základě stávajících právních předpisů a aby Komise posoudila, jakým 
způsobem lze tato doporučení účinně realizovat, a to se zvláštním ohledem na právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů;

13. je pevně přesvědčen, že rozhodnutí generovaná umělou inteligencí nebo souvisejícími 
technologiemi, zejména v oblasti justice a vymáhání práva, která mají přímý 
a významný dopad na práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, by měla být 
předmětem přísného ověřování ze strany lidské bytosti a řádného soudního dohledu;

14. považuje za nezbytné posoudit vhodnost toho, zda mají být rozhodnutí ve věci 
vymáhání práva částečně přenesena na umělou inteligenci, a pokud ano, za jakých 
podmínek a v jaké souvislosti by takové použití umělé inteligence mělo být povoleno; 
domnívá se, že s umělou inteligencí a souvisejícími technologiemi, které mohou 
nahradit rozhodování orgánu veřejné moci, by mělo být zacházeno s nejvyšší 
obezřetností; zdůrazňuje, že je třeba vypracovat přísné etické normy a zvláštní kodexy 
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chování pro navrhování a používání umělé inteligence s cílem pomoci donucovacím 
a soudním orgánům v případě, že by rozhodnutí vymáhající právo byla přenesena na 
umělou inteligenci; poukazuje na stávající činnost Výboru pro právní záležitosti.
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