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Akt o umělé inteligenci v kostce

Návrh nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci

Kdy začne platit?

• Podle člena Evropské 
komise by proces 
implementace a 
ratifikace mohl trvat 2-3 
roky

Proč je to důležité?

• Klienti již mohou 
používat umělou 
inteligenci

• Nedodržení předpisů 
může vést k pokutám 
až do výše 30 mil EUR či 
6 % obratu

Na koho se vztahuje?

• Poskytovatelé, uživatelé, 
dovozci a distributoři 
systémů umělé 
inteligence v EU

Na co se zaměřuje?

• Zaměření na člověka

• Přístup založen na 
rizicích

• Klasifikace systémů 
umělé inteligence 
(UI)

Co je třeba udělat?

• Seznámit klienta s tímto 
tématem

• Deloitte a naše  
Trustworthy AI má 
nutné kompetence

Evropská komise navrhla 21. dubna 2021 vůbec první právní rámec pro UI, který se zabývá riziky umělé inteligence a umožňuje 
Evropské unii hrát vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku. Návrh je rozsáhlý, proto vám v tomto dokumentu nabízíme jeho přehled.
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Kde by vás mohl akt

umělé inteligence ovlivnit?



Čím zákon o umělé inteligenci 

překvapil oproti předchozím 

dokumentům?

EU se zaměřuje na 
vedení v oblasti 
mezinárodní 
regulace a na 
podporu inovací

DATA

Umělá inteligence

GDPR

2020 20212019 Q1 Q2 Q3
2023 -

2025

EC Guidelines

Etické pokyny pro 
důvěryhodnou 
umělou inteligenci

8. dubna 2019

EC Paper

Evropská strategie 
pro data

19. února 2020

EC Paper

White paper o umělé 
inteligenci

19. února 2020

AEPD Příručka

GDPR adaptace pro UI 
služby a produkty

13. února 2020

EC Report

Důsledky umělé 
inteligence, Internet of 
Things a robotiky pro 
bezpečnost a 
odpovědnost

19. února 2020

EP Studie

Umělá inteligence a 
vynucení práva

13. července 2020

EP Studie

Dopad GDPR na 
umělou inteligenci

15. července 2020

Seznam hodnocení 
EC

Trustworthy Artificial
Intelligence (ALTAI)
pro vlastní ohodnocení

17. července 2020

EP Studie

Umělá inteligence a 
občanskoprávní 
odpovědnost (právní 
záležitosti)

13. července 2020

EP Studie

Rámec EU pro etické 
aspekty umělé 
inteligence, robotiky 
a souvisejících 
technologií

20. září 2020

EP Studie

Režim občanskoprávní 
odpovědnosti za 
umělou inteligenci

18. září 2020

Nařízení o 
evropském 
přístupu k 
umělé 
inteligenci

21. dubna 2021

Dokument s 
návrhem EC

Akt správy dat

25. listopadu 2020

Nařízení o 
evropském 
přístupu k umělé 
inteligenci začne 
platit

Návrh zákona se připravoval 2 roky
Celkem se na tomto návrhu podílelo 1215 institucí a jednotlivců, přičemž se společně 
shodli na potřebě jednat
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Jak zohledňujete etické důsledky

případů použití umělé inteligence?

Podpora spolupráce a rovných 
podmínek mezi členskými státy EU 
a ochrana základních práv občanů 
EU v době umělé inteligence.

Akt umělé inteligence zahrnuje... Jak se toho snaží dosáhnout...

Zavedení procesu a rolí pro zajištění 
kvality při spuštění a v průběhu 
celého životního cyklu.

Zavedení jednotné normy v celé EU, 
která by zabránila nejednotnosti, 

uplatňované prostřednictvím 
prohlášení o Shodě a nařízení a 

povinnosti používat označení CE.

Zajištění právní jistoty, která 
podpoří inovace a investice do 
umělé inteligence, vytvořením 

regulačních sandboxů pro 
umělou inteligenci.

Povolení příslušných vnitrostátních 
orgánů fungovat jako kontrolní 
instance. Tyto instance budou 

aktualizovat databázi EU pro vysoce 
rizikové UI postupy a systémy.

Pokuty

Jiné nedodržení požadavků nebo 
povinností může mít za následek 

pokutu ve výši
20 milionů eur nebo 4 % 

celosvětového ročního obratu.

Může vést k pokutám až 30 
milionům EUR nebo 6 % 

celosvětového ročního obratu 
při porušení čl. 5 nebo čl. 10.

Důraz na etické používání umělé 
inteligence, vštěpování evropských 
hodnot a zvyšování 
transparentnosti.

Nesprávné a zavádějící informace 
předložené oznámeným subjektům 

nebo vnitrostátním orgánům pro 
bezpečnost: EUR nebo 2 % 

celosvětového ročního obratu.

Cíl zákona o umělé inteligenci
Návrh stanovuje legislativní rámec pro nakládání s umělou inteligencí v budoucnosti - s 
cílem podpořit inovace a zmírnit rizika
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Jaké již používané modely jsou 

regulací považované za UI?

"Systémem umělé inteligence je 
software, který je vyvinut pomocí 
jedné nebo více technik a přístupů 

uvedených v příloze I. a který může 
pro daný soubor cílů definovaných 

člověkem generovat výstupy, jako je 
obsah, předpovědi, doporučení nebo 
rozhodnutí ovlivňující prostředí, ve 

kterém se nachází a s nimiž 
interagují.“

Přístupy strojového učení, včetně učení s učitelem, bez 
učitele a posilované učení, s využitím široké škály metod 
včetně hlubokého učení

Přístupy založené na logice a znalostech, včetně 
reprezentace znalostí, induktivního (logického) 
programování, znalostních bází, inferenčních a deduktivních 
motorů, (symbolického) uvažování a expertních systémů

Statistické přístupy, Bayesovské estimace, vyhledávací a 
optimalizační metody

Komplexní
pokrývá všechny současné a budoucí 
umělé inteligence včetně strojového 
učení, hlubokého učení a hybridních 
systémů

Perspektivní
zaměření více na využití než na 
samotnou technologii UI + doplnění 
stávajících právních předpisů, zejména 
GDPR

Právně zajištěné
Neutrální technické detaily za cílem 
pokrytí algoritmů, jež ještě nejsou 
známé nebo vyvinuté

Široká definice umělé inteligence
Zákon o umělé inteligenci zohledňuje nejen strojové učení, ale i expertní systémy a 
statistické modely, které již dávno existují
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Jak jste ovlivněni? Jako poskytovatel? 

Jako importér? Distributor? Uživatel?

Subjekty mimo působnost

• Orgány veřejné moci ve třetí zemi ani mezinárodní 
organizace, které používají systémy UI v rámci 
mezinárodních dohod o spolupráci v oblasti vymáhání 
práva a soudnictví s Unií nebo s jedním či více členskými 
státy.

• Vojenské instituce

• Čistě soukromé, nekomerční užití

Platí pro subjekty

• Orgány v EU i mimo ni, pokud jejich systém umělé 
inteligence funguje nebo ovlivňuje občany EU

• Poskytovatelé/dovozci/distributoři, kteří poskytují UI v rámci 
EU

• Uživatelé UI systémů v rámci EU

• Poskytovatelé a uživatelé nacházející se ve třetí zemi, 
jejichž výstupy vytvořené UI systémem se ale používají v 
EU

Požadavky a povinnosti 
Aktu o umělé inteligenci

Předmět Aktu o umělé inteligenci
Návrh se zaměřuje na vysoce rizikové systémy UI, které jsou poskytovány/využívány 
napříč Evropskou unií
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Zhodnotili jste své stávající UI 

systémy a míru jejich rizikovosti?

1 2 3 4

Zakázány

• Manipulace lidského 

názoru, chování a 

rozhodování

• Rozdělení lidí na 

základě jejich 

sociálního chování

• Dálková biometrická 

identifikace v reálném 

čase, kromě výjimek se 

zvláštním výslovným 

povolením

UI systémy s 
neakceptovatelnými 

riziky (čl. 5)

Example: Social scoring

Povoleno pod podmínkou splnění 

požadavků UI posouzení ex-ante*

• Hlavní zaměření nařízení 

(příloha III)

• Společné režimy s těmi, 

které již podléhají 

harmonizované normě EU

• Každoroční přezkoumání 

tohoto seznamu od EAIB 

(článek 84)

Vysoce rizikové 
systémy UI 

(čl. 6)

Example: Recruitment

Povoleny, ovšem podléhající 

kontrolám týkající se 

transparentnosti a informačním 

povinnostem

• Interakce s lidmi

• Použití k rozlišení emocí či 

určení kategorií na 

základě biometrických dat

Povinnosti 
transparentnosti 

určitých systémů UI 
(čl. 52)

Povoleny bez omezení

UI systémy s 
minimálními či 
žádnými riziky

Příklad: prediktivní údržba

*Výjimkou jsou vysoce rizikové systémy UI vyvinuté nebo používané pro vojenské účely. Pro HRAIS, které jsou upraveny jedním z následujících bodů, by se měl použít pouze článek 84. Nařízení (ES) č. 
300/2008; nařízení (EU) č. 167/2013; nařízení (EU) č. 168/2013; směrnice 2014/90/EU; směrnice (EU) 2016/797, nařízení (EU) 2018/858;nařízení (EU) 2018/1139; nařízení (EU) 2019/2144.

Příklad: Prediktivní údržbaPříklad: Sociální hodnocení Příklad: Nábor zaměstnanců Příklad: Impersonace (boti)

Přehled systémů umělé inteligence
Návrh používá přístup založený na riziku, který rozlišuje mezi čtyřmi typy systémů UI na 
základě jejich potenciálních nebezpečí a rizik
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Poskytujete UI systémy, jež by byly

označeny nepřiměřeně rizikové?

Podprahová manipulace s 

následkem fyzického/ 

psychického poškození

Využívání dětí, mentálně 

postižených nebo zranitelných osob 

vedoucí k fyzické/psychické újmě

Dálková biometrická 

identifikace v reálném čase pro účely 

vymáhání práva na veřejně přístupných 

místech*

Příklad: V kabině řidiče nákladního vozidla je pouštěn neslyšitelný zvuk, aby byl nucen 

jezdit déle než je zdrávo a bezpečno. K nalezení frekvence maximalizující tento účinek se 

používá umělá inteligence.1

2

3

4

Příklad: Hračka s integrovaným hlasovým asistentem vede děti k nebezpečnému chování 

pod zástěrou naučné hry.

Příklad: Aby byl dopaden drobný zloděj, všechny veřejně dostupné kamery skenují 

tváře objevující se v jejich záběru a v reálném čase ji porovnávají s databází.

Sociální scoring pro všeobecné účely
Příklad: Systém umělé inteligence vypočítává rozsah kreditního skóre pro lidi na 

základě nevýznamného nebo nepodstatného "nevhodného" sociálního chování.

* S vyjímkami

Systémy umělé inteligence představující nepřiměřené riziko (čl. 5)
Používání umělé inteligence tvořící nepřijatelné riziko je zakázáno
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Které vysoce rizikové systémy UI 

poskytujete/používáte?

Vysoce rizikové UI systémy (čl. 6)

• Systémy umělé inteligence používané jako bezpečnostní prvek 

výrobku nebo samostatný výrobek

• Výrobek nebo systém UI, na který se vztahují harmonizační 

právní předpisy Unie uvedené v příloze II (např. směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 

2006 o strojních zařízeních a jejich změnách)

• Pokud uvedení do provozu nebo na trh vyžaduje 

posouzení shody třetí stranou

• Seznam obsahuje následující:

1. Biometrická klasifikace a kategorizace osob 

2. Správa a provoz kritické infrastruktury

3. Vzdělávání a odborná příprava

4. Zaměstnávání, řízení pracovníků a přístup k 
samostatnému zaměstnání

5. Přístup k základním soukromým a veřejným službám, 
dávkám a jejich využívání

6. Vymáhání práva

7. Migrace, azyl a správa hranic

8. Výkon spravedlnosti a demokratické procesy

• Ne každý systém umělé inteligence v těchto skupinách je 

klasifikován jako vysoce rizikový

• Seznam pravidelně revidován (12 měsíců, čl. 84)

Specifické oblasti UI považované za vysoce rizikové 

(příloha III)

Poskytujete UI systémy, jež by byly

označeny nepřiměřeně rizikové?

Systémy umělé inteligence představující vysoké riziko (HRAIS, čl. 6)
Velmi rizikové UI systémy jsou definovány základními charakteristikami a také jejich aplikacemi
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Jakou správní infrastrukturu máte pro 

své systémy umělé inteligence?

• Poskytování informací uživatelům

• Systém by měl být doplněn návodem pro použití

• Stručné, úplné, správné a jasné informace, které jsou pro uživatele 
relevantní, přístupné a srozumitelné:

- Charakteristiky a limitace UI systému

Transparentnost a 
informace

• Musí být použity vhodné techniky správy a řízení dat

• Vysoce kvalitní datové soubory a správa dat:

- Validace testovacích datových sad

- Relevantní, reprezentativní, úplné a bez chyb

- Předběžné posouzení dostupnosti, množství, vhodnosti a 
možných chyb v datech

Data a jejich správa

• Nepřetržité aktualizace

• Před uvedením na trh

Technická 
dokumentace

• Navrženo tak, aby bylo dosaženo odpovídající úrovně přesnosti, robustnosti a 
kybernetické bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu.

• Příslušné úrovně jsou deklarovány v dokumentaci systému umělé inteligence

Robustnost, přesnost a cyber bezpečnost

• Navrženo s automatickým záznamem událostí ("logy"):

- Samostatně pro každé určené období používání systému

- Fyzické osoby zapojené do ověřování výsledků

Vedení záznamů

• Musí být integrovány nástroje 
lidského rozhraní

• Možnost najít příznaky anomálií, 
dysfunkcí a neočekávaných akcí

• Možnost přestat používat systém 
umělé inteligence; přerušit, 
zastavit nebo zvrátit výkon

Lidský dozor

• Iterativní a kontinuální proces včetně vhodného testování

• Estimace, vyhodnocení a příprava na předvídatelná rizika apod.

Systém řízení rizik

Vysoce rizikové UI systémy (HRAIS, čl. 6)
Vysoce rizikové systémy umělé inteligence musí splňovat přísné normy kvality a požadavky na 
zveřejňování, kontrolu a monitorování
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Jsou vaši uživatelé seznámení s

tím, že interagují s UI systémem?

Nové povinnosti týkající se transparentnosti některých 
systémů umělé inteligence (čl. 52)

• Pokud to není zřejmé, upozorňovat lidi že komunikují se 

systémem umělé inteligence

• Upozorňovat uživatele pokud jsou použity emoční biometrické 

nebo rozpoznávací kategorizační systémy

• Použít označení pro "deep fakes" (s určitými výjimkami) nebo 

jiný manipulovaný obsah

• Nepovinné

• Komise a výbor definují kodexy chování, které mají podpořit 

dobrovolné uplatňování požadavků na systémy UI s nízkým 

rizikem

• Může zahrnovat environmentální udržitelnost nebo přístupnost 

pro osoby se zdravotním postižením

• Kodexy chování mohou být definovány i individuálně

Možný dobrovolný kodex chování pro UI s konkrétními 
požadavky na transparentnost (čl. 69)

Systémy UI s omezeným či nízkým rizikem
Ačkoli se nařízení zaměřuje na vysoce rizikové aplikace, předepisuje transparentnost a 
dobrovolné chování pro aplikace s nižším rizikem
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S jakými regulačními orgány již nyní

komunikujete v souvislosti s UI?

Orgány posuzování shody žádají o notifikaci a v důsledku toho se stávají oznámenými subjekty

Národní příslušné orgány (NPO) zajišťují uplatňování nařízení a slouží jako jediný zdroj pravdy

Národní dozorčí orgán

Rada pro umělou inteligenci

Evropská komise

• Vypracovává nové pokyny na 

základě doporučení Rady Evropské 

unie pro umělou inteligenci a 

skupiny odborníků

Skupina expertů (připravuje se)

• Pokud je potřeba, přináší další 

expertízu a poradenství

Rada pro umělou inteligenci

• Vysocí představitelé příslušných 
národních orgánů, Evropský 
inspektor ochrany údajů a Komise 

• Poskytuje poradenství a pomoc 
Komisi

• Dále pomáhá při koordinaci a 

Členský stát

• Klíčová role při uplatňování a 

prosazování nařízení

• Určuje příslušné národní orgány

Oznamovací orgán (NA)

• Zajišťuje a provádí posuzování, 

jmenování a oznamování 

compliance subjektů společně s 

jejich monitorováním

Kontrolní úřad pro trh (MSA)

• Monitoruje aktivity na trhu

• Informuje národní orgány v případě 
porušení povinností

• Provádí činnosti a přijímá opatření 
podle Nařízení (EU) 2019/1020.

Národní dozorčí orgán

• Koordinuje činnosti, působí jako 
kontaktní místo pro Komisi, 
zastupuje členský stát v Radě pro 
umělou inteligenci

• Působí jako NA a MSA pokud 
členský stát neurčí více než jeden 
orgán

Oznámený subjekt

• Provádí posuzování shody, 
testování, certifikaci a inspekci

• Spolupracuje s příslušnými 
národními orgány

Struktura správy
UI Akt následuje jasný řetězec odpovědnosti mezi lokálními a nadnárodními subjekty
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Jaké role jsou pro vás důležité?

Poskytovatel

Vyvíjí systém umělé inteligence se záměrem uvést jej na trh nebo do provozu v EU

• Compliance

• Systém řízení kvality

• Technická dokumentace a aktualizace

• Zaznamenávání činností systému UI

• Posouzení shody

• Průběžná spolupráce a kooperace s NCA

• Registrace systému UI v databázi EU

• Umístění označení CE a podepsání prohlášení o shodě

• Monitorování po uvedení na trh

Dovozce a distributor

Dovozce uvádí UI na trh nebo do provozu (pokud UI pochází ze zemí mimo EU). Distributor zpřístupňuje UI ostatním.

• Zkontrolovat, zda bylo provedeno posouzení shody, zda existuje 

technická dokumentace, návod a CE

• Stáhnout z oběhu nebo neuvést systém UI na trh, pokud není v 

souladu s požadavky nebo je nesplňuje

• Zajistit, aby proces poskytování umělé inteligence 

dodržoval předpisy

Uživatel

Subjekt využívající systém umělé inteligence pro odborné činnosti.

• Používání systému UI podle zadaných pokynů

• Zajistit lidský dohled

• Ověřit, zda jsou vstupní data vhodná pro daný 
účel

• Průběžné sledování činnosti systému UI

• V případě poruchy nebo zjištění závažných poruch, 
nehod nebo jiných rizik, informujte poskytovatele nebo 
distributora systému umělé inteligence.

• Uchovávat „logy“ po určitou dobu

• Dodržovat již existující regulační a právní 
povinnosti
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Autorizovaný zástupce

Zástupce s pověřením

• Provádět úkoly uvedené v zadání, 
které obdržel od poskytovatele

• Vede záznamy, jako je prohlášení o 
shodě, technická dokumentace atd.

Stakeholdeři, jejich role a povinnosti
Stakeholdeři jsou propojeni a každý musí splnit určité požadavky
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Zahrnuje váš proces řízení prohlášení 

o kvalitě? Monitorování?

1. Návrh v souladu s požadavky

5. Nové ohodnocení konformity

4. Systém ohlašování nehod

3 Monitorování po uvedení na trh

2. Ohodnocení konformity

• Zajistit, aby systémy umělé inteligence 

důsledně plnily svůj účel a byly v souladu s                

požadavky Nařízení

• Posouzení konformity ex ante

• Provádí poskytovatel (čl. 43):

• Na základě interních kontrol (příloha 

VI)

• Na základě posouzení systému řízení 

kvality a posouzení technické 

dokumentace za účasti oznámeného 

subjektu (příloha VII)

• Poskytovatelé musí pravidelně a důsledně 

shromažďovat, dokumentovat a analyzovat 

příslušné údaje za účelem zajištení

spolehlivosti, výkonnosti a bezpečnosti UI 

systémů po celou dobu jejich existence, 

vyhodnocování neustálého souladu UI systémů 

s nařízením

• Podstatná změna (např. účel systému) 

vyžaduje aktualizaci posouzení konformity 

• Posouzení poskytovateli nebo třetí stranou

• Toto zahrnuje úpravy mimo předem stanovený 

rozsah uvedený poskytovatelem pro průběžně 

se učící systémy umělé inteligence

• Sdělování a zaznamenávání závažných událostí a 

závad vedoucích k porušení základních práv

Konformita v celém životním cyklu UI
Uvedení produktu na trh je pouze začátkem povinností týkajících se konformity u vysoce 
rizikových systémů umělé inteligence
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Existují rozdíly mezi Aktem o UI a

vašimi standardy? Jak velké jsou?

• Navrhované nařízení se zaměřuje na etické používání umělé inteligence -
na to, aby implementace byly odpovědné a aby odborníci zodpovídali za 
dodržování přísných standardů kvality

• To zahrnuje obecné zásady spravedlivého a nestranného zacházení se subjekty                                                                
(bez ohledu na aplikaci UI), ale také výslovně zakazuje určité aplikace.

• Konkrétně upozorňuje na vysoce rizikové aplikace a předepisuje rozsáhlé 
zveřejňování informací doprovázené přísnými kontrolami, aby se zajistila 
robustnost a spolehlivost UI systémů.

• Pro zajištění bezpečného a spolehlivého fungování UI nařízení požaduje lidský dohled                                                                                 
a možnost převzít kontrolu nebo ovládat UI

• I v případě aplikací považovaných za méně rizikové zákon o umělé inteligenci 
požaduje, aby UI systémy byly dostatečně transparentní, upozorňovaly 
subjekty na zpracování UI a byly vysvětlitelné, což umožní jejich tvůrcům 
účinnou kontrolu.

• Navrhovaná úprava vychází ze základních práv občanů, chrání před 
zneužíváním slabých míst a zajišťuje řádný proces a ochranu práv dětí. 
Chrání soukromí tím, že přímo zakazuje aplikace umělé inteligence 
pro živé sledování občanů na dálku.

My jsme připraveni. A co vy?
Navrhované nařízení stanoví požadavky na UI v EU. Přináší změnu. 

Nabízíme cestu vpřed.
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Co se musí změnit ve vašich

procesech v oblasti UI, aby bylo

možné integrovat zákon o UI?

5. Deklarace

Napište prohlášení o 

konformitě (příloha V) 

pro každý (vysoce 

rizikový) systém UI a 

připojte označení CE*.

6. Uvedení na trh

Uvedení vysoce rizikového 

UI systému na trh nebo do 

provozu.

2. Klasifikace

Určete, které z nich s sebou 

nesou jaká potenciální rizika 

(např. nepřijatelná, vysoká 

nebo nízká rizika).

1. Identifikace

Podrobně prozkoumejte svá 

stávající zařízení a zjistěte, 

která z nich využívají UI nebo 

se podle nového nařízení 

kvalifikují jako UI.

4. Posouzení konformity

Systémy UI s vysokým rizikem musí 

projít stanoveným posouzením shody 

(čl. 19 a 43) a v případě podstatné 

změny je třeba tento krok zopakovat.

3. Compliance

Zajistit soulad designu, vývoje 

a systému řízení kvality s 

předpisy pro umělou 

inteligenci.

7. Monitorování

Po spuštění vysoce rizikového 

systému umělé inteligence je 

třeba jej sledovat, neboť se 

systém učí.

* Označení CE znamená, že prostředek splňuje požadavky stanovené v nařízení o UI

Nástroj společnosti Deloitte, který má
organizacím pomoci efektivně řídit a
spravovat rizika spojená s používáním
systémů umělé inteligence v průběhu
celého životního cyklu.

Pracovní postup provede uživatele
labyrintem podrobných otázek pro přesné
posouzení rizik. Přehledné a srozumitelné
výstupy se vykreslují na ovládacích
panelech.

Vaše kroky ke konformitě
Navrhované nařízení vyžaduje prohlášení o konformitě a označení CE před uvedením vysoce 
rizikového UI systému na trh, spolu s dlouhodobým sledováním po konci životního cyklu
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