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Úvod Pojem umělé inteligence (UI) a vymezení tématu

Umělá inteligence, jejíž pojem se zrodil v roce 1956, je v současnosti definována ve Francii 
jako „teoretická a praktická interdisciplinární oblast, jejímž cílem je porozumění 
mechanismům poznávání a myšlení a jejich napodobování pomocí hardwarového 
a softwarového zařízení, s cílem podporovat lidské činnosti nebo tyto činnosti nahradit“ 
(zpráva ministerstva obrany z roku 2019 s názvem „Umělá inteligence ve službách obrany“, s. 
3). Tato myšlenka napodobování lidských kognitivních funkcí se nachází také v ruské definici 
(viz článek 3 výnosu prezidenta ze dne 10. října 2019). Definice, kterou navrhuje odborná 
skupina EU na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, je naproti tomu abstraktnější 
a komplexnější (viz „Etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci“, 8. dubna 2019, 
§143), bezpochyby protože se neomezuje, na rozdíl obou přechozích, na snahu o zachycení 
vojenských aspektů umělé inteligence.

Tento rozdílný přístup představuje cenné upozornění: vyzývá ke zvážení problematik 
spojených s používáním umělé inteligence jako zásadně odlišných podle toho, zda se jedná 
o vojenskou oblast, či o jiné oblasti. Proto se stávající pracovní dokument omezí na načrtnutí 
vojenských aspektů umělé inteligence, i když jeho oficiální název („Umělá inteligence: 
otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, 
v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva“) po 
přezkumu výborem JURI umožní případně předmět studie rozšířit. 

I) Technologický kontext: rozmanité používání umělé inteligence ve vojenské oblasti

Jak konstatuje francouzská zpráva Cédrica Villaniho z března 2018 s názvem „Dát umělé 
inteligenci smysl: směrem k vnitrostátní a evropské strategii“, měla by umělá inteligence být 
v oblasti obrany používána rozmanitým způsobem. Je třeba rozlišit dva velké typy používání.

Jednak jde o používání UI pro zpracování informací (fotografií nebo nahrávek), s cílem 
například zavést rozpoznávání a 3D mapování budov v nepřátelské zóně. Ukládání těchto 
citlivých údajů rovněž klade problém kybernetické bezpečnosti, jež je globálním problémem, 
který není specifický pro vojenskou oblast, ale je pro ni obzvláště důležitý. 

Na druhé straně jde o používání UI na posílení operačních schopností armád v boji. Nabývá 
různých podob, z nich nejznámější jsou kolaborativní boj a smrtící autonomní zbraňové 
systémy. Kolaborativní boj je složitý systém vzájemných propojení mezi bojovými 
jednotkami, který umožňuje, aby UI pomáhala lidským bojovníkům, například pilotům 
bojových letadel nebo útočné vozbě, v rozhodování v reálném čase. Může rovněž nabývat 
podoby bezprostředního dialogu, v němž UI radí lidskému bojovníkovi ten či onen krok, 
přičemž mu ponechává konečné rozhodnutí. Smrtící autonomní zbraňové systémy naproti 
tomu jsou smrtícími roboty, tj. systémy UI, které samy přijímají na základě svých algoritmů 
rozhodnutí udeřit na nepřítele či případně ho usmrtit. Právě s těmito roboty jsou spojeny 
nejpalčivější etické a právní problémy. 

II ) Geopolitický kontext: závody ve zbrojení v oblasti umělé inteligence mezi velmocemi

S ohledem na pozoruhodné inovace v oblasti zbrojení spojené s UI se velmoci pustily do 
opravdového závodění. Vladimir Putin vyjádřit tento všeobecný dojem, když ve svém projevu 
dne 1. září 2017 prohlásil že „Umělá inteligence je budoucnost (...) kdokoli se stane v této 
oblasti leaderem, bude řídit svět “.
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Spojené státy rovněž hodlají zůstat leaderem v této oblasti, jak oznámil prezident Trump 
v únoru 2019, když vyhlásil svůj plán „Americké iniciativy v oblasti UI“. Generál Allen od 
roku 2017 teoreticky rozvinul koncept „hyperválky“, tj. války budoucnosti, z níž bude zcela 
vyloučeno lidské rozhodování. Byly již rozpracovány konkrétní projekty, například projekt 
Marven, jehož cílem je zavést systém masivního vojenského sledování prostřednictvím flotily 
autonomních dronů. Tento projekt byl založen na spolupráci mezi Pentagonem a společností 
Google, ale tato společnost se z projektu stáhla v roce 2019 po protestech části zaměstnanců. 
Můžeme zmínit rovněž projekt Jedi, jehož cílem je modernizace počítačové struktury 
Pentagonu využívající cloudových služeb. Ve výběrovém řízení zvítězil v říjnu 2019 
Microsoft, který těsně porazil Amazon. Je dále důležité uvést, že konkurenční výhodu 
poskytují Spojeným státům vývozní předpisy týkající se mezinárodního obchodu se zbraněmi 
(ITAR). Jde o americké extrateritoriální předpisy, jejichž prostřednictvím si Spojené státy 
vyhrazují právo zakázat prodej na vývoz jakéhokoli zbrojního systému, který obsahuje 
alespoň jednu americkou součást. Obětí těchto předpisů se již stala například Francie. 

Čína se snaží otevřeně Spojené státy vytěsnit. Její projekt „Made in China 2025“, představený 
v roce 2015, který se snaží rozvíjet civilní i vojenské možnosti UI, se jeví Donaldu Trumpovi 
natolik znepokojující, že z něho učinil jeden z hlavních cílů obchodní války, kterou s Čínou 
zahájil. Pentagon se totiž domnívá, že Čínu zvýhodňuje propojení mezi státem a společnostmi 
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent a Xiaomi), zatímco společnosti skupiny GAFA jsou na 
Pentagonu více nezávislé, jak ukázalo odstoupení Google v roce 2019.

Rovněž Rusko se snaží zapojit do soutěže o vojenskou převahu prostřednictvím UI. Již v roce 
2018 velitel hlavního štábu ruských sil uvedl, že se Rusko pouští do robotizace svých 
zbrojních prostředků a systémů, jež by měla dosáhnout podílu 33 %. Výnos prezidenta ze dne 
10. října 2019 stanovil, že tohoto cíle rozvoje UI má být dosaženo do roku 2023. Jsou již vidět 
první výsledky. Od roku 2009 jsou tak zkoušeny první ruské roboty pro pozemní boj. Byly 
spuštěny další projekty, například projekt bojového tanku T14 Armata bez posádky.

Konečně také Francie usiluje o to nezůstat pozadu, jak to prokazuje objemná 52 stránková 
zpráva s názvem „Umělá inteligence ve službách obrany“, kterou zveřejnilo ministerstvo 
obrany v září 2019, nebo také projev prezidenta Macrona v Ecole de guerre dne 7. února 
2020, v němž prohlásil zejména, že „umělá inteligence je jednou z priorit nové agentury pro 
inovace v obraně“. 

Právní rámec: pokusy o vytvoření rámce pro používání zbraní využívajících UI.

OSN, EU, řada členských států a nevládních organizací si uvědomily, že rozvoj zbraní 
využívajících UI je jednou z nevýraznějších skutečností v historii lidstva. Obavy panují 
zejména kolem smrtících autonomních zbraňových systémů, o nichž se Evropský parlament 
domnívá, že „mohou zásadně změnit válčení podněcováním k bezprecedentním 
a nekontrolovaným závodům ve zbrojení“ (bod odůvodnění E jeho usnesení ze dne 12. září 
2018).

Od října 2012 tak vede 86 nevládních organizací ve 32 zemích kampaň „Stop smrtícím 
robotům“, která požaduje přijetí smlouvy o zákazu smrtících autonomních zbraňových 
systémů, především z etických důvodů. Evropský parlament je na stejné vlně. Ve svém 
usnesení ze dne 12. září 2012 žádá EU, aby „usilovala o zahájení mezinárodních jednání 
o právně závazném nástroji zakazujícím smrtící autonomní zbraňové systémy“ (bod 3 
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usnesení).

OSN je zdrženlivější. Vytvořila v roce 2016 skupinu vládních odborníků pro smrtící 
autonomní zbraňové systémy, která se od roku 2017 každoročně schází v Ženevě v rámci 
Úmluvy o některých konvenčních zbraních. Avšak tato skupina vládních odborníků, která 
odráží postoje vojenských velmocí, si nepřeje zákaz smrtících autonomních zbraňových 
systémů. Její ambice se omezují na vytvoření rámce pro jejich používání. V tomto bodě však 
jednání narážejí na obtíže, protože jejich účastníci si nepřejí příliš restriktivní rámec. To je 
například případ Francie, která na schůzi v srpnu 2019 vysvětlila, že je proti příliš 
restriktivnímu rámci, aby si zachovala svobodu použít systémy smrtící odvety na okamžitou 
ochranu (v řádu mikrosekund reakční doby) obrněných vozidel proti řízeným střelám, 
raketám a granátům.

IV) Směry činností

Z etického hlediska je zákaz smrtících autonomních zbraňových systémů lákavý. Zcela se 
však rozchází s ambicemi vojenských velmocí. Hodlá-li Evropský parlament významně 
zasáhnout do diskusí skupiny vládních odborníků, bylo by lépe, aby předkládal konstruktivní 
návrhy na vytvoření rámce pro používání smrtících autonomních zbraňových systémů (a 
dalších zbraňových systémů využívajících UI) a začlenil do něho respektování hodnot, na 
nichž je Evropa založena. Tento přístup je ostatně globálně v souladu s filozofií bílé knihy 
Evropské komise o UI ze dne 19. února 2020, která požaduje, aby byl vývoj UI podřízen 
dodržování evropských hodnot, i když na úvod upřesňuje že „se nezabývá vývojem 
a používáním UI k vojenským účelům“ (strana 1 bílé knihy).

Prvním úkolem bude navrhnout definici smrtících autonomních zbraňových systémů, přičemž 
skupina vládních odborníků se prozatím na této definici nedokáže shodnout. Podle stálého 
zastoupení Francie na konferenci o odzbrojení jsou autonomní zbraňové systémy „zbraněmi, 
které mohou najít, napadnout a neutralizovat cíl bez lidského zásahu“. Cílem tohoto 
restriktivního přístupu je zařadit do kategorie smrtících autonomních zbraňových systémů dvě 
nebo tři kategorie robotů schopných zabíjet, kdy se rozlišují tzv.: „ human off the loop“ (zcela 
autonomní roboti) a „human on the loop“ (roboti jednající samostatně, ale nad nimiž může 
člověk kdykoli znovu převzít kontrolu). Vylučuje naproti tomu třetí kategorii: „human in the 
loop“ (roboti pod trvalou lidskou kontrolou).

Na druhé straně je třeba především navrhnout pravidla k vytvoření rámce pro používání 
smrtících autonomních zbraňových systémů (a dalších zbraňových systémů využívajících UI). 
Je to požadavek, jímž by se měla řídit každá demokratická země, a úvahy o tom, jak by tato 
pravidla měla vypadat, již započaly. Pentagon například dne 24. února 2020 zveřejnil seznam 
pěti etických zásad, jimiž by se měl řídit rámec pro používání technologií UI americkými 
ozbrojenými silami: odpovědnost rozhodujících osob, sledovatelnost rozhodovacího procesu, 
definování případů používání, bezpečnostní testy, možnost deaktivace v případě „nečekaného 
chování“.

Skupina vládních odborníků navrhla v roce 2018 vlastních jedenáct hlavních zásad pro smrtící 
autonomní zbraňové systémy. Jde o zásady, s nimiž vyjádřilo souhlas na sto zemí (mezi nimi 
Spojené státy, Čína a Rusko). Nejdůležitější zásadou je požadavek, aby byla zajištěna po 
technické i právní stránce lidská kontrola smrtících autonomních zbraňových systémů, což 
zdá se zakazuje používání první kategorie smrtících robotů („human off the loop“). Další 
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zásady vyžadují, aby bylo plně uplatňováno mezinárodní humanitární právo a Ženevské 
úmluvy z roku 1949, dodržována Úmluva ze dne 10. října 1980 o některých konvenčních 
zbraních (jež usiluje o zákaz nebo omezení používání zbraní vyvolávajících „přehnané 
traumatické účinky“), a rovněž aby nedocházelo k antropomorfizaci smrtících autonomních 
zbraňových systémů.

Úloha Evropského parlamentu bude spočívat v přispívání do diskuse na základě inspirace 
těmito pracemi a rovněž v kladení dalších otázek, jako například ohledně uplatňování 
Smlouvy o obchodu se zbraněmi ze dne 2. dubna 2013 na smrtící autonomní zbraňové 
systémy Samozřejmě je třeba přitom přísně respektovat národní suverenitu jednotlivých států, 
jak to požaduje oficiální název zprávy připomínané v úvodu k tomuto pracovnímu 
dokumentu.


