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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

na téma „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“
(2020/2013(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 114 SFEU,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) 2018/1488 ze dne 28. září 2018, kterým se zřizuje 
evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku1,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2018, 
kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434), 

– s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 19. února 2020 nazvanou „O umělé inteligenci 
– evropský přístup k excelenci a důvěře“ (COM(2020)0065),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. února 2020 o 
evropské strategii pro data (COM(2020)0066),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. února 2020 o utváření 
digitální budoucnosti Evropy (COM (2020)0067),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi 
o občanskoprávních pravidlech pro robotiku2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o autonomních zbraňových systémech4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o rovnosti jazyků v digitálním věku5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2019 o komplexní evropské průmyslové 

1 Úř. věst. L 252 ze dne 8.10.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 252 ze dne 18.7.2018, s. 239.
3 Úř. věst. C 307 ze dne 30.8.2018, s. 163.
4 Úř. věst. C 433 ze dne 23.12.2019, s. 86.
5 Přijaté texty, P8_TA(2018)0332.
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politice v oblasti umělé inteligence a robotiky6,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, kterou 
zřídila Komise v červnu 2018, zveřejněnou dne 8. dubna 2019 pod názvem „Etické 
pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci“,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0000/2020),

Úvod 

A. vzhledem k tomu, že umělá inteligence (dále jen „UI“), robotika a související 
technologie budou mít pravděpodobně přímé dopady na všechny aspekty života v naší 
společnosti;

B. vzhledem k tomu, že Unie a její členské státy nesou zvláštní odpovědnost za zajištění 
toho, aby tyto technologie přispívaly k dobrým životním podmínkám a obecnému zájmu 
jejich občanů;

C. vzhledem k tomu, že tato zvláštní odpovědnost mimo jiné znamená, že je třeba 
přezkoumat otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká 
EU, v oblastech civilního a vojenského využití těchto technologií a v otázkách 
spojených se státní mocí ve vztahu k těmto technologiím mimo oblast působnosti 
trestního práva;

D. vzhledem k tomu, že tento přezkum si klade za cíl zmapovat, do jaké míry odpovídají 
pravidla soukromého i veřejného mezinárodního práva těmto technologiím, a upřesnit 
výzvy, které tyto technologie přinášejí pro státní moc;

E. vzhledem k tomu, že harmonizovaný přístup k těmto problémům si žádá, abychom 
přijali společnou definici umělé inteligence a dohlédli na to, aby byly dodržovány 
zásady Listiny základních práv Evropské unie;

Definice umělé inteligence

1. má za to, že umělou inteligenci můžeme definovat jako soubor metod a postupů 
umožňujících technickým systémům vnímat své okolí, zpracovávat to, co vnímají, 
a nezávisle řešit problémy, přijímat rozhodnutí, jednat a činit z důsledků těchto 
rozhodnutí a činností odpovídající závěry;

Mezinárodní právo veřejné a vojenská uplatnění umělé inteligence 

2. domnívá se, že veškerá vojenská uplatnění UI musejí být předmětem lidské kontroly, 
která zejména umožní, aby měl příslušný člověk možnost kdykoli opravit nebo zastavit 
příslušné kroky a vypnout UI, dojde-li k nepředvídanému jednání;

3. domnívá se, že u těchto uplatnění musí být rovněž zpětně dohledatelný jejich 
rozhodovací proces, aby mohla být zjištěna totožnost člověka, který učinil příslušná 

6 Přijaté texty, P8_TA(2019)0081.
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rozhodnutí, a mohla být případně vyvozena jeho odpovědnost;

4. opět potvrzuje, že tato uplatnění musejí vždy dodržovat mezinárodní humanitární právo, 
zejména Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949, a to především pokud jde o ochranu 
raněných, nemocných a trosečníků, přístup k válečným zajatcům a ochranu civilních 
osob;

5. opět potvrzuje, že tato uplatnění musejí vždy dodržovat zásady, které připomíná Římský 
statut ze dne 17. července 1998 a které se týkají zločinu genocidy, zločinů proti 
lidskosti a válečných zločinů;

6. trvá na tom, že musejí vždy dodržovat zásadu proporcionality, podle níž je legalita 
vojenské akce podmíněna dodržením rovnováhy mezi cílem a použitými prostředky, 
a že hodnocení této proporcionality musí provést nebo výslovně schválit konkrétní 
člověk;

7. zdůrazňuje, že předchozí body se týkají všech vojenských uplatnění UI, zejména pak 
těch z nich, které se týkají zpracovávání informací pro vojenské účely, vojenské 
logistiky, „kolaborativního boje“ a podpory při rozhodování v reálném čase, jakož i 
obranných systémů a všech zbraní využívajících UI, včetně smrtících autonomních 
zbraňových systémů (LAWS);

8. připomíná, že systémy LAWS představují zbraně schopné vymezit cíl a zaútočit na něj, 
aniž by do tohoto procesu zasáhl člověk, a že jejich zvláštní nebezpečnost si žádá, aby 
bylo jejich využití předmětem specifických zákazů a záruk;

9. má za to, že systémy LAWS jsou legální jedině tehdy, podléhají-li dostatečně přísné 
kontrole umožňující konkrétnímu člověku převzít nad nimi v kterémkoli okamžiku 
kontrolu, a že jejich verze, které lidské kontrole nepodléhají vůbec (tzv. „human off the 
loop“), je třeba zakázat;

10. trvá na tom, že systémy LAWS nesmějí být využívány jindy než v konkrétních 
případech a na základě schvalovacích postupů, které jsou předem podrobně stanoveny 
v normách, které dotčený stát (ať už je stranou Severoatlantické smlouvy, či nikoli) 
zpřístupní veřejnosti nebo alespoň svému vnitrostátnímu parlamentu;

11. má za to, že systémy LAWS musejí dodržovat ustanovení úmluvy ze dne 10. října 1980 
o některých konvenčních zbraních, a zejména zákaz „způsobování nadměrného 
utrpení“;

12. aby se zabránilo jejich nekontrolovanému šíření, navrhuje, aby byly systémy LAWS 
zapsány na seznam zbraní podléhajících ustanovením smlouvy ze dne 2. dubna 2013 
o obchodu se zbraněmi, konkrétně na seznam uvedený v článku 2 této smlouvy;

13. aby se zabránilo nechtěné záměně člověka a robota, požaduje zákaz antropomorfizace 
systémů LAWS;

14. připomíná, že posláním Evropského obranného fondu (EOF) je financovat vojenské 
výzkumné projekty, které podporují inovace, a to zejména ty, které uplatňují UI, a to 
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i v případě, že se jedná o systémy LAWS;

15. navrhuje, aby EOF podnikům, jejichž projekty financuje, i dotčeným států připomněl, 
že jeho financování je nezbavuje povinnosti přísně dohlížet na to, aby budoucí vojenské 
využití UI, které tyto projekty předpokládají, dodržovalo zásady uvedené v bodech 2 až 
13 této zprávy;

Státní moc: příklady zdravotnictví a spravedlnosti

16. trvá na tom, že členské státy musí dohlédnout na to, aby skutečnost, že budou mocné 
soukromé koncerny vlastnit ty nejlepší technologie UI, nevedla k tomu, že budou 
popírat autoritu veřejné moci, a už vůbec ne k tomu, že by ji snad nahradily mocí 
soukromou;

17. považuje zásadní, aby v případě, že je pro styk s veřejností v rámci veřejných služeb – 
a zejména pak v soudnictví či ve zdravotní péči – využíván systém UI, uživatelé o tom 
byli řádně informováni a měli možnosti na požádání a bez odkladu obdržet služby 
odborně způsobilého pracovníka;

18 má za to, že osoby, které byly předmětem rozhodnutí orgánu veřejné moci založeného 
výhradně nebo z velké části na výsledcích systému UI, by o tom měly být informovány 
a měly by urychleně obdržet informace uvedené v předchozím bodu;

19. konstatuje, že umělá inteligence pravděpodobně bude hrát čím dál tím významnější 
úlohu ve veřejném zdraví, zejména díky algoritmům na podporu stanovení diagnózy, 
chirurgii za pomoci robota, inteligentním protézám, personalizovaným léčebným 
postupům založeným na trojrozměrné modelizaci těla každého pacienta, sociálním 
robotům určeným k tomu, aby pomáhali seniorům, digitálním terapiím na zvýšení 
autonomie některých duševně nemocných pacientů, predikativnímu lékařství a softwaru 
na předvídání epidemií;

20. trvá nicméně na tom, aby všechna uplatnění UI v oblasti veřejného zdraví dodržovala 
ochranu osobních údajů pacientů a bránila jejich nekontrolovanému šíření;

21. naléhavě požaduje, aby všechna uplatnění UI v oblasti veřejného zdraví dodržovala 
rovný přístup pacientů k péči a její dostupnost, chránila vztah mezi pacientem a lékařem 
a za všech okolností dodržovala Hippokratovu přísahu;

22. konstatuje, že UI je čím dál tím častěji využívána v soudnictví s cílem umožnit soudcům 
přijmout rychlejší a racionálnější rozhodnutí, které je také lépe v souladu s platným 
právem;

23. žádá tudíž, aby o všech těchto uplatněních v soudnictví byla veřejnost informována, aby 
nevedla k diskriminaci způsobené jejich naprogramováním a aby dodržovala právo 
každého jednotlivce na přístup k soudci a právo každého soudce nepřijmout rozhodnutí 
navržené UI, pokud to považuje za nezbytné kvůli specifickým charakteristikám daného 
případu;

Mezinárodní právo soukromé
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24. konstatuje, že rostoucí počet sporů, u nichž se uplatňuje mezinárodní právo soukromé, 
je způsoben internacionalizací lidských činností (on-line nebo v reálném světě), a UI 
tedy může stranám a soudcům pomoci při jejich řešení díky vytvoření modelů 
umožňujících nejen nalézt u každého případu příslušnou jurisdikci a příslušné právní 
předpisy, ale také vymezit ty nejsložitější otázky kolize norem a navrhnout pro ně 
řešení;

25. domnívá se však, že o využívání UI v mezinárodním právu soukromém musí být řádně 
informována veřejnost a musí se při něm také zabránit diskriminaci způsobené 
naprogramováním, která by vedla k tomu, že bude systematicky upřednostňováno právo 
určitého státu na úkor práva státu jiného;

26. zdůrazňuje, že provoz autonomních automobilů v evropském prostoru, který 
pravděpodobně povede k obzvlášť velkému počtu sporů v rámci mezinárodního práva 
soukromého, musí být předmětem specifické evropské regulace, jež upřesní právní 
režim, který se použije na případy přeshraniční škody;

Hlavní zásada

27. připomíná, že UI představuje vědecko-technický pokrok, který nesmí vést k oslabení 
práva, ale naopak musí být vždy regulován tímto právem (v Evropské unii právem, 
které vytvářejí její orgány a členské státy), a že moc těchto algoritmů nesmí nikdy 
překročit hranici, již představuje respekt demokracie a dodržování zásady přednosti 
práva, což je zásada, jíž se řídila tato zpráva;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úžasný rozvoj umělé inteligence (UI) představuje výzvu pro mezinárodní právo – ať už 
veřejné, či soukromé – i obecně pro veřejnou moc států. Protože se právní úprava UI stala 
jednou z priorit EU, Evropský parlament se o tuto otázku musí také zajímat. Tato zpráva si 
klade za cíl popsat hlavní aspekty této otázky. 

Mezinárodní právo veřejné: vojenská uplatnění UI 

V souladu s pracovním dokumentem ze dne 29. dubna 2020 byla značná část zprávy 
věnována vojenským uplatněním UI, o nichž se všechny hlavní světové mocnosti domnívají, 
že jejich rozvoj je pro jejich armády prioritou. Hodnoty, jichž se EU dovolává, legitimizují 
její úsilí o jejich nezbytné zpřesnění prostřednictvím právních předpisů, při dodržení 
pravomocí států a OSN.

Rozhodli jsme se, že toto téma přezkoumáme ze tří úhlů. Nejprve jsou připomenuty zásady, 
kterými by se mělo řídit veškeré vojenské využití UI: zpracovávání informací pro vojenské 
účely, vojenská logistika, „kolaborativní boj“ a podpora při rozhodování v reálném čase, 
obranné systémy a všechny zbraně využívající UI, včetně smrtících autonomních zbraňových 
systémů (LAWS).

Poté jsou upřesněny specifické zásady pro systémy LAWS vzhledem k jejich zvláštní 
nebezpečnosti, na kterou již Evropský parlament poukázal ve svém usnesení ze dne 12. září 
2018.

Závěrem se zpráva zabývá úlohou Evropského obranného fondu, který již dnes financuje 
vojenské výzkumné projekty zahrnující využití UI, což ukazuje, že vojenské využití UI se 
Evropské unie přímo týká již dnes.

Státní moc 

UI má také určité dopady na státní moc v jiných než vojenských oblastech. V návaznosti na 
rozpravu ve výboru JURI ze dne 16. června 2020, při níž několik členů výboru vyjádřilo 
názor, že je třeba zabývat se i těmito aspekty, byly do zprávy začleněny i obzvláště citlivé 
oblasti zdravotnictví a soudnictví.

Mezinárodní právo soukromé

Při výše uvedené rozpravě rovněž někteří členové požadovali, aby zpráva přezkoumala 
dopady využívání UI na mezinárodní právo soukromé. Konec zprávy se proto zaměřuje na 
tuto otázku, ačkoli tak činí jen stručně vzhledem k omezením Parlamentu týkajícím se délky 
tohoto typu zprávy.

Hlavní zásada

Tato zpráva se zabývá několika různými otázkami. Její celková struktura však vyplývá z 
uvědomění, že UI může přinášet nebezpečí pro dodržování demokratických zásad a principu 
přednosti práva a že je třeba těmto nebezpečím racionálně a informovaně čelit. Neboť, jak nás 
varoval Martin Heidegger, „nejhůře jsme technice vydáni, když ji bereme jako něco 
neutrálního“.
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