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Umělá inteligence je na vzestupu. Bude náš život výrazně měnit. 

Například zlepší zdravotní péči, zvýší účinnost v zemědělství, 

přispěje ke zmírnění změny klimatu nebo zlepší trvanlivost 

výrobních systémů díky přesně předpokládané údržbě. V neposlední 

řadě zvýší bezpečnost lidí i mnoha jinými způsoby, které si  

zatím umíme představit pouze v náznacích. Umělá inteligence 

současně zahrnuje celou řadu potenciálních rizik, jako je 

neprůhledné rozhodování, některé druhy diskriminace, narušování 

našeho soukromí nebo může být zneužita k páchání trestné 

činnosti. S ohledem na silnou celosvětovou konkurenci je  

zapotřebí jednotný evropský přístup, který bude vycházet 

z evropské strategie pro umělou inteligenci. Aby Evropská unie 

mohla reagovat na příležitosti a problémy spojené s umělou 

inteligencí, musí při podpoře rozvoje a zavádění umělé 

inteligence jednat jako jeden celek a definovat svou vlastní  

cestu založenou na evropských hodnotách. Komise je odhodlána 

vytvořit podmínky pro vědecký průlom, zachovat vedoucí postavení 

Evropské unie v oblasti technologií a zajistit, aby nové 

technologie byly ve službách všech Evropanů. Jedině tak mohou 

zlepšit jejich život, přičemž musí být respektována jejich  

práva. Komise ve svých politických směrech nastínila 

koordinovaný evropský přístup k lidským a etickým důsledkům 

umělé inteligence a uvedla rovněž, že je třeba lépe využívat 

data velkého objemu pro inovace. Komise proto podporuje přístup 

zaměřený na regulaci a investice s dvojím cílem. Tím prvním je  

podpora zavádění umělé inteligence, druhým hodnocení rizik 

spojených s některými způsoby využití této nové technologie. 

Tato bílá kniha chce nastínit politické možnosti k dosažení 

těchto cílů. Nezabývá se vývojem a používáním umělé inteligence 

pro vojenské účely. Komise vyzývá členské státy, ostatní  

evropské orgány a všechny zúčastněné strany, včetně průmyslu, 

sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, výzkumných 

pracovníků a veřejnosti, aby přispěly k budoucímu rozhodování 

v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se digitální technologie 

stávají stále důležitější součástí všech oblastí každodenního  
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života, je nutné, aby jim občané mohli důvěřovat. Důvěryhodnost 

je rovněž předpokladem pro jejich zavádění. Je to příležitost 

pro Evropu vzhledem k tomu, že je odhodlána hájit pevně své 

hodnoty a zásady právního státu. Je prokazatelně schopna 

produkovat bezpečné, spolehlivé sofistikované výrobky a služby  

od letectví přes energetiku, až po automobilové a zdravotnické 

vybavení. Současný a budoucí udržitelný hospodářský růst a 

společenský blahobyt Evropy stále více závisí na hodnotě, kterou 

představují data. Umělá inteligence je jednou z nejdůležitějších 

aplikací ekonomiky založené na datech. V současnosti se většina  

dat týká spotřebitelů a je uchovávána a zpracovávána v centrální 

cloudové infrastruktuře. Naopak v budoucnu bude mnohem větší 

část rozsáhlého objemu dat pocházet z průmyslu, podniků nebo 

veřejného sektoru a bude uložena v různých systémech, zejména na 

výpočetních zařízeních fungujících na okraji sítě. Evropě, která  

má velmi silné postavení v digitalizovaném průmyslu i v rámci 

mezipodnikových aplikací, avšak poměrně zaostává v oblasti 

spotřebitelských platforem, se tak otevírají nové příležitosti. 

Jednoduše řečeno, umělá inteligence je soubor technologií, které 

kombinují data, algoritmy a výpočetní výkon. Pokrok v oblasti  

výpočetní techniky a rostoucí dostupnost údajů jsou proto 

klíčovými faktory současného rychlého rozvoje umělé inteligence. 

Evropa může spojit své silné stránky v oblasti technologií 

a průmyslu s vysoce kvalitní digitální infrastrukturou. Může se 

stát světovým lídrem inovací v ekonomice založené na datech  

a jejich aplikacích, jak je stanoveno v evropské strategii pro 

data. Na základě toho může vytvořit ekosystém umělé inteligence, 

který přinese užitek celé evropské společnosti a ekonomice. 

Občané budou moci využívat nových přínosů, například lepší 

zdravotní péče, menší poruchovosti zařízení v domácnosti,  

bezpečnějších a čistších dopravních systémů a lepších veřejných 

služeb. Bude umožněn rychlejší rozvoj podniků, které vyvíjejí 

například novou generaci produktů a služeb v oblastech, v nichž 

je Evropa obzvláště silná. To je především strojírenství, 

doprava, kybernetická bezpečnost, zemědělství, ekologické  
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a oběhové hospodářství, zdravotní péče a odvětví s vysokou 

přidanou hodnotou, jako je móda a cestovní ruch. Ve službách 

veřejného zájmu se díky umělé inteligenci budou například 

snižovat náklady na poskytování služeb a zlepší se udržitelnost 

produktů. Státní orgány získají vhodné nástroje k zajištění  

bezpečnosti občanů, a to s náležitými zárukami, pokud jde 

o dodržování jejich práv a svobod. Vzhledem k velkému vlivu 

umělé inteligence na naši společnost a nutnosti vybudovat důvěru 

je zásadně důležité, aby evropská umělá inteligence byla 

založena na našich hodnotách a základních právech, jako je  

lidská důstojnost a ochrana soukromí. Dopady systémů umělé 

inteligence by se dále neměly posuzovat jen z pohledu 

jednotlivce, ale také z hlediska společnosti jako celku. 

Používání systémů umělé inteligence může hrát významnou úlohu 

při plnění cílů udržitelného rozvoje a podpoře demokratických  

procesů a sociálních práv. Evropa se svými nedávnými návrhy 

týkajícími se Zelené dohody pro Evropu stojí v čele řešení 

problémů spojených s klimatem a životním prostředím. Digitální 

technologie, jako je umělá inteligence, jsou rozhodujícím 

faktorem pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Vzhledem  

k rostoucímu významu umělé inteligence musí být dopad systémů 

umělé inteligence na životní prostředí náležitě zohledněn v 

průběhu jejich životního cyklu a v rámci celého dodavatelského 

řetězce, např. pokud jde o využívání zdrojů pro učení algoritmů 

a ukládání dat. Společný evropský přístup k umělé inteligenci  

je nezbytný pro dosažení dostatečného rozsahu a zabránění 

roztříštěnosti jednotného trhu. Zavedení vnitrostátních 

iniciativ může ohrozit právní jistotu, oslabit důvěru občanů 

a zabránit vzniku dynamického evropského průmyslu. V této bílé 

knize jsou představeny možnosti politiky, které umožní  

důvěryhodný a bezpečný rozvoj umělé inteligence v Evropě, 

přičemž budou plně respektovány hodnoty a práva občanů Evropské 

unie. 


