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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy: 

– s ohledem na Amsterodamské prohlášení Rady ze dnů 14.–15. dubna 2016 o spolupráci 

v oblasti propojeného a automatizovaného automobilismu (dále jen „Amsterodamské 

prohlášení“), 

A. vzhledem k tomu, že Komise nedávno zřídila skupinu na vysoké úrovni nazvanou 

GEAR 2030, která dostala za úkol vypracovat cestovní mapu pro zavádění autonomních 

vozidel; 

B. vzhledem k tomu, že je třeba rozlišovat mezi automatizovanými vozidly (která zahrnují 

zařízení umožňující automatické provádění některých operací řízení vozidla) 

a autonomními vozidly (která provádějí všechny tyto operace); vzhledem k tomu, že 

v prvním uvedeném případě musí řidič řízení vozidla ustavičně monitorovat a za toto 

řízení plně zodpovídá, a v druhém případě již řízení nevyžaduje ustavičné monitorování 

ani žádné zákroky ze strany uživatele; vzhledem k tomu, že v prvním případě zůstává 

režim občanskoprávní odpovědnosti nezměněný ve srovnání s konvenčními vozidly, ve 

druhém případě však musí být přizpůsoben nové situaci; 

1. zdůrazňuje, že autonomní doprava zahrnuje všechny formy dálkově řízených, 

automatizovaných, propojených a autonomních dopravních prostředků, a to silničních, 

železničních, vodních či leteckých, včetně vozidel, vlaků, plavidel, trajektů, letadel, 

dronů a všech budoucích forem vývoje a inovací v tomto odvětví (dále jen „autonomní 

dopravní prostředky“); 

2. vyzývá Komisi, aby ve své práci týkající se autonomních dopravních prostředků 

zohlednila tyto aspekty: občanskoprávní odpovědnost (odpovědnost a pojištění), 

všechna témata spojená s životním prostředím (např. energetickou účinnost a využívání 

obnovitelných technologií a zdrojů energie) a otázky spojené s údaji (přístup k údajům, 

ochrana osobních údajů a soukromí, sdílení údajů o nehodách a o riziku, finanční 

hodnota údajů a její distribuce); 

3. zohledňuje, že autonomní dopravní prostředky mohou mít zásadní dopady na posilování 

bezpečnosti v dopravě, neboť v současnosti je přibližně 90 % silničních nehod 

způsobeno lidskou chybou; konstatuje nicméně, že autonomní vozidla nehody nebudou 

schopna zcela eliminovat, takže se kladou otázky ohledně odpovědnosti dotčených stran 

a odškodnění obětí v případě nehody; 

4. připomíná, že autonomní dopravní systémy již dlouho existují v sektoru veřejné 

dopravy (systémy metra) a prokázaly svou spolehlivost a vysokou úroveň přijatelnosti 

ze strany veřejnosti; 

5. domnívá se, že přechod na autonomní vozidla může kromě svých pozitivních dopadů na 

bezpečnost silničního provozu, spotřebu paliva, životní prostředí a tvorbu nových 

pracovních příležitostí v telekomunikacích a automobilovém průmyslu rovněž způsobit 

ztrátu pracovních míst v dopravě a mít určité dopady na pojišťovnictví; 
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6. upozorňuje na skutečnost, že reakční doba řidiče v případě neplánovaného převzetí 

kontroly nad vozidlem má zásadní význam, a vyzývá tudíž k tomu, aby zúčastněné 

strany zajistily, že budou při řešení problémů spojených s bezpečností a odpovědností 

uplatňovány realistické hodnoty; 

7. zdůrazňuje, že návrh zprávy Výboru pro právní záležitosti je obzvláště důležitý pro 

odvětví dopravy, a to kvůli technologickému pokroku a s ohledem na skutečnost, že 

poloautonomní vozidla jsou již na trhu dostupná a plně autonomní vozidla již brzy 

dostupná budou; 

8. zdůrazňuje, že je důležité podporovat další inovace v robotice, jako jsou propojená 

a automatizovaná vozidla a drony, s cílem posílit celosvětovou tržní pozici unijního 

průmyslu; 

9. konstatuje, že autonomní dopravní prostředky hrají významnou úlohu v rozvoji 

udržitelné dopravy; konstatuje, že autonomní dopravní prostředky by mohly pomoci 

omezit dopravní přetížení, a vyzývá Komisi a členské státy, aby plně a včas 

zohledňovaly technologický pokrok a environmentální a bezpečnostní dopady 

a podporovaly inovace; 

10. očekává, že Komise zaručí, aby členské státy jednotným způsobem přizpůsobily 

stávající právní předpisy (jako je např. Vídeňská úmluva o silničním provozu ze dne 

8. listopadu 1968) s cílem učinit vozidla bez řidiče možnými, a vyzývá Komisi, členské 

státy a průmysl, aby co nejdříve realizovaly cíle Amsterodamského prohlášení; 

11. naléhavě vybízí Komisi, aby vypracovala hodnocení bezpečnostních otázek spojených 

s širokým využíváním dronů; vyzývá Komisi, aby vypracovala studie dopadu 

autonomních dopravních prostředků na posilování bezpečnosti a udržitelnosti dopravy; 

12. upozorňuje na skutečnost, že autonomní vozidla napomohou zlepšování 

environmentálních podmínek, zejména v případě městských uzlů, díky optimalizaci 

silnic, boji proti dopravním zácpám, optimalizaci využívání pohonných systémů 

a komunikaci vozidel se systémy kontroly dopravních toků; 

13. zdůrazňuje, že interakce mezi autonomními dopravními prostředky, řízením dopravy, 

infrastrukturou a jejím řízením si bude vyžadovat vysokou hustotu účinných 

a spolehlivých komunikačních prostředků umožňující bezpečně přenášet velké objemy 

dat v reálném čase; zdůrazňuje, že bude nezbytné výrazně investovat do silniční, 

energetické a IKT infrastruktury a současně zajistit ochranu soukromí a osobních údajů; 

14. zdůrazňuje význam inteligentní a propojené dopravní infrastruktury, a vyzývá tudíž 

Komisi a členské státy, aby zavedly odpovídající komplexní, přeshraniční 

a interoperabilní infrastrukturu; 

15. vyzývá Komisi, aby navrhla specifický režim občanskoprávní odpovědnosti (zahrnující 

otázku důkazního břemene), který by odpovídal vývoji autonomních vozidel; 

zdůrazňuje, že je důležité jednoznačně rozlišovat odpovědnost konstruktérů, výrobců 

jednotlivých dílů a provozů, v nichž se autonomní vozidla montují, poskytovatelů 

služeb (dopravních služeb nebo služeb nezbytných pro provoz autonomních vozidel) 

a konečných uživatelů s cílem zaručit bezpečnost a práva pasažérů, ochranu údajů 
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a ochranu proti pirátství; 

16. poukazuje na zásadní význam, který mají spolehlivé informace určující polohu a čas, 

jež poskytují programy EU v oblasti družicové navigace Galileo a EGNOS, na jedné 

straně pro zavádění autonomních vozidel, a obzvláště pro navigační a bezpečnostní 

systémy v těchto vozidlech, a pro inteligentní dopravní systémy a systémy řízení 

provozu na straně druhé; 

17. upozorňuje na vysokou přidanou hodnotu, již přinášejí autonomní vozidla pro osoby se 

sníženou pohyblivostí díky tomu, že těmto osobám umožňují účinněji se podílet na 

individuální silniční dopravě, a usnadňují tak jejich každodenní život; 

18. vyzývá Komisi, aby do roku 2019 navrhla společnou evropskou strategii (včetně 

jednotné cestovní mapy) pro autonomní dopravní prostředky a pro užší spolupráci všech 

relevantních zainteresovaných stran, včetně důkladné analýzy a doporučení týkajících 

se dynamiky a rozvoje dotčeného trhu; vyzývá Komisi, aby přezkoumala a v případě 

potřeby přizpůsobila unijní regulační rámec s cílem podpořit rozvoj a využívání 

autonomních a propojených vozidel; naléhavě vyzývá k co nejrychlejšímu dokončení 

a vypuštění družic, které jsou potřebné pro dokončení evropského systému pro určování 

polohy Galileo, aby mohl být tento systém používán jakožto výchozí polohovací systém 

v autonomních dopravních prostředcích; 

19. konstatuje, že rozvoj autonomních vozidel si vyžaduje proaktivní a angažovaný 

institucionální přístup ze strany Unie a členských států a také zapojení technologických 

středisek a automobilového průmyslu; 

20. vyzývá Komisi, aby vypracovala evropské standardy pro infrastrukturu s cílem umožnit 

šíření autonomních vozidel a také cestovní mapu pro jejich provádění; 

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby do základního a pokročilého školení řidičů těžkých 

nákladních vozidel zahrnuly využívání automatizovaných vozidel a aby z něj také 

učinily součást povinné přípravy na získání řidičského průkazu; 

22. připomíná, že opatření stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/20081 by měla zaručit jednotnost a bezpečnost bezpilotních letounů; 

 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v 

oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 

91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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