SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
118.
USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze, konané dne 20. března 2019

ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán
v oblasti umělé inteligence /senátní tisk č. K 8/12/
Senát
I.
1. podporuje
veškeré aktivity České republiky v rámci Evropské unie, resp. Evropské unie
ve světě, v oblasti projektů vyvíjejících technologie označované jako umělá
inteligence (UI), jelikož je vnímá jako jednu z důležitých oblastí pro budoucí
rozvoj, zvyšování kvality života i celkovou konkurenceschopnost;
2. klade důraz
na koordinaci rozvoje nezbytné infrastruktury a center digitální inovace, na užší
spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem
a na podporu inovativních start-upů, stejně jako na potřebu transferu dovedností
a mezisektorovou a multidisciplinární mobilitu;
3. považuje
současně za klíčové:
- směřovat prostředky primárně do oblastí s jednoznačnými přínosy pro občany
a podniky a na projekty s potenciálně vysokou návratností vynaložených
veřejných prostředků, měřitelností a udržitelností výsledků;
- rozvíjet důvěryhodné a prověřené technologie UI, které budou dostatečně
kontrolovatelné, a při jejichž vývoji a užití bude zajištěno dodržování základních
práv, etických standardů, eliminovány stereotypy a skryté znevýhodňování
skupin obyvatel;
- založení společného evropského datového prostoru obsahujícího kvalitní
a interoperabilní data; obává se však, že současná právní úprava v oblasti
ochrany osobních údajů již neodpovídá inovacím v oblasti ukládání dat, které
vyplývají z jejich rostoucího objemu, a může narušovat technologickou
neutralitu;

- podporovat zaměření České republiky na rozvoj těch oblastí UI, ve kterých má
Česká republika šanci prosadit se na celosvětové úrovni, zejména na poli
kyberbezpečnosti a aplikace družicových systémů;
4. oceňuje
úsilí vlády České republiky o brzké přijetí Národní strategie pro UI (NAIS)
a zapojení odborníků z oblasti UI do její formulace, jakož i o vybudování jednoho
z evropských center excelence v oblasti UI na území České republiky;
5. připomíná,
že je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost analýze a zajištění obecné
kybernetické bezpečnosti a obrany tak, aby bylo garantováno bezpečné použití
všech technologií pro občany i veřejný sektor;
II.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a to
zejména s ohledem na přípravu Národní strategie pro UI (NAIS);
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.
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předseda Senátu
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