
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva  

 

 

Zápis ze zasedání 

Výboru pro lidská práva a moderní technologie 

 

Datum: 28. dubna 2022. 

Místo:  Zasedání se uskutečnilo online. 

 

Členové: M. Archalous, A. Dergam (místopředsedkyně Výboru), E. Fialová, Z. Kučera, J. 

Rácová, P. Uličný, J. Vobořil, L. Zelený. 

Hosté: L. Král (ČVUT, Centrum umělé inteligence), M. Šmuclerová (VŠ Ambis). 

Sekretariát: D. Otrošinová. 

 

 

Program jednání 

  

1. Úvod  

 Návrhy na doplnění programu a schválení programu  

2. Informace o Radě vlády pro lidská práva 

3. Představení projektu „Umělá inteligence a lidská práva“ 1 (M. Šmuclerová) 

4. Informace o Doporučení k boji s dezinformacemi (J. Vobořil) 

5. Informace členů LP-TECH ohledně jejich činnosti, související s prioritami a řešenými 

tématy LP-TECH 

 

  

                                                
1 Téma navazuje na předchozí jednání Výboru; zápis je k dispozici zde: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_lidska_prava_a_modern_technologie/ze_zasedani_vyboru/zasedani-

pracovni-skupiny-dne-17--zari-2020-183738/. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_lidska_prava_a_modern_technologie/ze_zasedani_vyboru/zasedani-pracovni-skupiny-dne-17--zari-2020-183738/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_lidska_prava_a_modern_technologie/ze_zasedani_vyboru/zasedani-pracovni-skupiny-dne-17--zari-2020-183738/
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1. Úvod  

 A. Dergam přivítala přítomné a zahájila zasedání Výboru. 

 Výbor LP-TECH děkuje přítomným hostům za jejich vystoupení. 

 

2. Informace o Radě vlády pro lidská práva 

A. Dergam informovala o aktuálním stavu ohledně Rady vlády pro lidská práva a otázce 

výběru nové zmocněnkyně/nového zmocněnce vlády pro lidská práva. Prezentovala 

probíhající aktivity členů Rady vlády pro lidská práva a přípravu následujícího zasedání Rady. 

Členové Výboru schválili prezentaci tematických priorit Výboru pro lidská práva a 

moderní technologie, která bude představena na následujícím zasedání Rady.2 Na zasedání by 

měla být řešena především vize lidskoprávní agendy a budoucnost fungování Rady vlády pro 

lidská práva. 

 

3. Představení projektu „Umělá inteligence a lidská práva – Rizika, příležitosti a 

regulace“ (M. Šmuclerová) 

 M. Šmuclerová představila pokrok a prozatímní výsledky Projektu. Jedná se o výzkumný 

grantový projekt, zahájený v květnu roku 2021, ukončení se očekává v říjnu roku 2023. Na 

projektu se podílí vysoká škola Ambis, České vysoké učení technické a Masarykova univerzita; 

interním garantem je platforma Prague AI. Cílem projektu je idenfitikovat a zhodnotit rizika a 

příležitosti v oblasti vztahu AI a lidských práv a navrhnout řešení vývoje a regulací do budoucna 

ve vztahu k lidským právům. Sledují se oba aspekty - negativní dopady i pozitivní využití.  

Od projektu se očekává vysoká aplikační hodnota: výstupem bude výzkumná zpráva, 

souhrnná doporučení pro veřejnou správu (pro regulační opatření na úrovni státu) a soubor 

doporučení pro soukromé subjekty. Mezi hlavní přínosy projektu patří interdisciplinarita.  

Výzkum si klade soubor otázek, např. v jaké fázi cyklu AI dochází k možnému porušování 

lidských práv. M. Šmuclerová informovala také o fázích projektu; projekt se aktuálně nachází 

ve fázi shrnování dosavadních závěrů a zjištění do dílčí studie, v létě naváže snaha promítnout 

zjištění do právního řádu České republiky. Pro projekt je důležité hledat podobnosti, neboť není 

možné pro každou jednu z desítek technologií nastavit zvláštní, podrobná pravidla. Co do 

zkoumaných technologií má projekt velmi široký záběr. 

M. Šmuclerová pokračovala s informacemi o dosavadních výsledcích. Byly 

identifikovány oblasti s riziky, které lze členit na dvě sekce. Rizika společná napříč všemi 

technologiemi, a rizika spojená s konkrétními oblastmi. V první sekci figuruje např. ohrožení 

                                                
2 Více informací o zasedání Rady a o prezentaci poradních orgánů Rady (včetně prezentace Výboru LP-TECH) je 

k dispozici zde:  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-3--kvetna-2022-196031/.  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-3--kvetna-2022-196031/
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práva na soukromí a ochrany osobních dat. Ve druhé sekci projekt identifikoval čtyři úrovně; 

zde byla sledována např. problematika zákazu diskriminace ve vztahu k dalšímu právu, které 

je diskriminací narušeno.  

Na základě zjištěného byla vytvořena sada více než padesáti výzkumných otázek, na 

jejichž základě byly identifikovány chyby v životním cyklu AI a možnosti napravení těchto chyb. 

Proces byl ilustrován na příkladu několika konkrétních otázek. Dílčí studie bude dokončena 

v závěru května. V polovině června proběhne tematický workshop, jehož se účastní adresáti 

studie. 

S podrobnostmi budou členové Výboru seznámeni prostřednictvím výstupů projektu. 

Na zasedání byla dohodnuta navazující spolupráce mezi Výborem a řešiteli projektu.  

 

4. Informace o Doporučení k boji s dezinformacemi3 (J. Vobořil) 

 J. Vobořil informoval o dokumentu, který představuje reakci na stav související s ruskou 

agresí na Ukrajině, provázený mimo jiné vypínáním dezinformačních webů. Následně se 

objevila informace o přípravě zákona, který by měl otázku upravovat. Rekonstrukce státu a 

další organizace připravily doporučení ke způsobu boje s dezinformacemi, k doporučením se 

připojila i organizace Iuridicum Remedium.  

 Hlavní myšlenka doporučení označuje stávající stav, kdy dochází k vypínání 

dezinformačních webů na základě neformální dohody vlády, zpravodajských služeb, sdružení 

cz.nic a poskytovatelů připojení, za nevhodný. Upřednostňována by měla být mírnější řešení – 

vzdělávání, ověřování pravdivosti dat atd., blokace stránek by měla nastoupit až jako poslední 

řešení, na základě zákona a při dodržení zásad přezkoumatelnosti a dalších. 

 Z. Kučera materiál podpořil a uvedl, že zvolené řešení sice podle jeho názoru dosáhlo 

dobrého výsledku, ale nebylo řešením vhodným. Považuje za důležité, aby správní orgány, které 

by věci posuzovaly, byly vzdělané v oboru, tudíž dostatečně kompetentní. V zahraničí se 

začínají objevovat případy regulace, v Německu např. přímo na oblast fake news; úpravy jsou 

však partikulární, zaměřené na dílčí oblasti. Může se proto stát, že některé webové stránky se 

nevejdou pod žádnou právní úpravu – výsledkem snažení by proto měla být širší diskuse, která 

povede k systematickému řešení (ne řešení zaměřenému na dílčí body, a tedy nepokrývajícímu 

vše potřebné). 

 L. Zelený souhlasil s tím, že stav není jasný, poskytovatelé např. žádají seznam adres, 

které mají blokovat, což Český telekomunikační úřad poskytnout nemůže. Myšlenky 

doporučení ocenil. 

                                                
3 Doporučení včetně komentáře jsou k dispozici zde: 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/politici-chystaji-zakon-proti-dezinformacim-pripravili-jsme-jim-k-

tomu-sest-praktickych-doporuceni.  

https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/politici-chystaji-zakon-proti-dezinformacim-pripravili-jsme-jim-k-tomu-sest-praktickych-doporuceni
https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/politici-chystaji-zakon-proti-dezinformacim-pripravili-jsme-jim-k-tomu-sest-praktickych-doporuceni
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 A. Dergam informovala o dění probíhajícím na Slovensku, kde je zvažován právní 

předpis, dopadající na platformy a provozovatele sociálních sítí, kterým by ukládal povinnost 

odstraňovat nenávistné příspěvky a další škodlivý obsah.4 

 Výbor pro lidská práva a moderní technologie jednal v usnášeníschopném stavu. 

Výbor nadpoloviční většinou přítomných přijal vyjádření podpory Doporučením k boji 

s dezinformacemi. 

 

5. Informace členů LP-TECH ohledně jejich činnosti, související s prioritami a řešenými 

tématy LP-TECH, se zvláštním ohledem na aktuální ukrajinskou krizi 

J. Rácová informovala o podání kandidatury České republiky do Rady OSN pro lidská 

práva, kde by ČR nahradila Rusko.5 

L. Zelený ocenil pomoc českých operátorů uprchlíkům i osobám nabízejícím pomoc, a to 

v podobě bezplatných nebo zlevněných mezinárodních letů či koordinace.6 Dále informoval o 

spolupráci mnoha subjektů v této oblasti, a též v oblasti poštovních služeb. Doplnil též 

problematiku blokace dezinformačních médií.7 Dále informoval o transpoziční novele zákona o 

elektronických komunikacích, účinné od prvního ledna roku 2022, která mimo jiné upravila tzv. 

univerzální služby. Jedná se např. o univerzální službu zvláštních cen, toto by dopadalo 

především na osoby se zdravotním postižením a po novele též na osoby s nízkými příjmy. Pro 

tyto osoby se připravuje dostupnější přístup k telekomunikačním službám.8 

J. Vobořil připomněl probíhající analýzu k tématu data retention, ohledně níž nabídl 

Výbor LP-TECH spolupráci. K analýze budou zjištěny aktuální informace. 

 

                                                
4 Více informací např. zde:  

https://advokatnidenik.cz/2022/04/20/slovensko-chce-zakonem-primet-internetove-platformy-odstranovat-skodlivy-

obsah/.  
5 Více informací je k dispozici např. zde: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3486984-cesko-nahradilo-rusko-v-rade-osn-pro-lidska-

prava.  
6 Více informací je k dispozici např. zde: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-bude-spolupracovat-s-ceskymi-mobilnimi-operatory-

na-pomoci-ukrajinskym-uprchlikum--266185/.  
7 Více informací je k dispozici např. zde: 

https://www.lupa.cz/aktuality/spravce-narodni-domeny-kvuli-ukrajine-zablokoval-aeronet-a-dalsi-proruske-weby/.  
8 Více informací je k dispozici např. zde: 

https://www.itpoint.cz/ctu/?i=novela-zek-14613.  

https://advokatnidenik.cz/2022/04/20/slovensko-chce-zakonem-primet-internetove-platformy-odstranovat-skodlivy-obsah/
https://advokatnidenik.cz/2022/04/20/slovensko-chce-zakonem-primet-internetove-platformy-odstranovat-skodlivy-obsah/
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3486984-cesko-nahradilo-rusko-v-rade-osn-pro-lidska-prava
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3486984-cesko-nahradilo-rusko-v-rade-osn-pro-lidska-prava
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-bude-spolupracovat-s-ceskymi-mobilnimi-operatory-na-pomoci-ukrajinskym-uprchlikum--266185/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-bude-spolupracovat-s-ceskymi-mobilnimi-operatory-na-pomoci-ukrajinskym-uprchlikum--266185/
https://www.lupa.cz/aktuality/spravce-narodni-domeny-kvuli-ukrajine-zablokoval-aeronet-a-dalsi-proruske-weby/
https://www.itpoint.cz/ctu/?i=novela-zek-14613

