Tisková zpráva agentury FRA
Ve Vídni/Berlíně dne 14. prosince 2020

Nastal čas zajistit, aby umělá inteligence sloužila Evropanům ku
prospěchu
Umělá inteligence ovlivňuje životy milionů Evropanů – od sledování šíření onemocnění
COVID-19 až po rozhodování o tom, kdo obdrží sociální dávky. Automatizace může
zlepšit rozhodovací postupy. Avšak umělá inteligence může také vést k chybám a
diskriminaci, a může být obtížné její výstupy napadnout. Nová zpráva Agentury EU pro
základní práva (FRA) poukazuje na nejasnosti ohledně dopadu umělé inteligence na
lidská práva. A to dokonce i mezi organizacemi, které ji již používají. Agentura FRA
vyzývá tvůrce politik, aby objasnili, jak se stávající pravidla vztahují na umělou
inteligenci. Měli by také zajistit, aby veškeré budoucí právní předpisy týkající se umělé
inteligence chránily základní práva.
„Umělá inteligence není neomylná, vytvořili ji lidé – a lidé mohou dělat chyby. Proto musí být
lidé informováni o tom, kdy k použití umělé inteligence dochází, jak funguje a jak lze
automatizovaná rozhodnutí zpochybnit. EU musí objasnit, jak se na umělou inteligenci vztahují
stávající pravidla. Rovněž jednotlivé organizace musí posoudit, jak mohou jejich technologie
zasahovat do lidských práv, a to jak v průběhu vývoje umělé inteligence, tak při jejím používání,“
říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Máme příležitost zformovat umělou inteligenci tak,
aby naše lidská a základní práva nejen respektovala, ale také je chránila a podporovala.“
Zpráva agentury FRA nazvaná „Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental
rights“ (Budoucnost podle našich představ – umělá inteligence a základní práva) poukazuje na
úskalí používání umělé inteligence, například při prediktivní policejní práci, v lékařské
diagnostice, sociálních službách a cílené reklamě. Vyzývá EU a členské státy, aby:


zajistily, že umělá inteligence bude respektovat VEŠKERÁ základní práva – umělá
inteligence se může dotknout celé řady práv, nejen práva na soukromí nebo na ochranu
údajů. Může také diskriminovat nebo bránit spravedlnosti. Veškeré budoucí právní předpisy
o umělé inteligenci musí tuto skutečnost zohlednit a vytvořit účinné záruky,



zaručily lidem možnost napadnout rozhodnutí přijatá umělou inteligencí – lidé musí
vědět, kdy je umělá inteligence používána a jak a kde je možné podat stížnost. Organizace
používající umělou inteligenci musejí být schopny vysvětlit, jakým způsobem jejich systémy
přijímají rozhodnutí,



posoudily umělou inteligenci před jejím používáním za účelem omezení negativních
dopadů – soukromé i veřejné organizace by měly pousuzovat možné negativní dopady
umělé inteligence na základní práva,



poskytly více pokynů k pravidlům ochrany údajů – EU by měla podrobněji objasnit, jak
se pravidla pro ochranu údajů vztahují na umělou inteligenci. Dále je třeba vyjasnit důsledky
automatizovaného rozhodování a právo lidí na přezkum výstupů vzniklých s použitím umělé
inteligence,



posoudily, zda používání umělé inteligence nevede k diskriminaci – povědomí o tom,
že umělá inteligence může způsobit diskriminaci, a o dopadu této skutečnosti, je relativně
nízké. To vyžaduje více finančních prostředků na výzkum zaměřený na možné diskriminační
účinky umělé inteligence, aby se Evropa mohla proti takovéto diskriminaci bránit,



vytvořily účinný systém dohledu – EU by měla investovat do těsněji „propojeného“
systému, který by podniky a orgány veřejné správy podněcoval k odpovědnému používání
umělé inteligence. Příslušné orgány musí zajistit, aby orgány dohledu měly dostatečné zdroje
a dovednosti k výkonu této činnosti.
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Tato zpráva je součástí projektu agentury FRA zaměřeného na umělou inteligenci a data velkého
objemu (Big data). Vychází z více než 100 rozhovorů se zástupci veřejných a soukromých
organizací, které umělou inteligenci již používají. Obsahuje také připomínky odborníků, kteří
monitorují možné porušování základních práv. Analýzy ve zprávě jsou založeny na skutečných
případech používání umělé inteligence v Estonsku, Finsku, Francii, Nizozemsku a Španělsku.
Dne 14. prosince pořádá agentura FRA spolu s německým předsednictvím Rady EU konferenci
nazvanou Doing AI the European way: Protecting fundamental rights in an era of artificial
intelligence (Evropský přístup k umělé inteligenci: ochrana základních práv v éře umělé
inteligence).
V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580
30 653
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