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STANOVISKO 

Úvodní část 

● USA již mají ve výzbroji zařazené zbraňové systémy s autonomními prvky a na vývoji dalších 

pracují.1 6 

● USA se zcela otevřeně staví proti vzniku jakéhokoliv závazného dokumentu týkajícího se 

regulace či dokonce zákazu LAWS (Lethal Autonomous Weapons Systems).2 

o USA se brání i přesné definici LAWS, protože by mohla být v budoucnu využita k jejich 

zákazu či regulaci.3 4 

o USA argumentují tím, že IHL (International Humanitarian Law) poskytuje dostatečný 

rámec pro regulaci všech zbraní, včetně těch s autonomními funkcemi. Zároveň 

zdůrazňují, že veškerý vývoj i použití LAWS musí být s IHL v souladu.2 4 

o Dalším argumentem USA proti regulaci či jen definici LAWS/AWS (Autonomous 

Weapons Systems) je fakt, že další vývoj a objevy v této oblasti se dají jen těžko 

předpovědět a že jejich použití tak může mít humanitární a bezpečnostní přínosy.2 3 5 

● USA deklarují, že spíše než technické parametry je u zbraní důležitý způsob jejich užití, 

profesionalita lidí, kteří je ovládají, a to, zda se mohou operátoři spolehnout na schopnost zbraní 

zaměřit a zasáhnout cíl.3 4 

● Hlavním zájmem USA je, aby nebyl schválen žádný dokument, který by je nutil k změně 

dosavadního přístupu k LAWS/AWS. 

o Tím pádem zájmy USA neohrozí schválení dokumentu apelujícího na důkladné testování 

LAWS/AWS a jejich soulad s IHL, ani apel na výcvik personálu obsluhujícího systémy 

nebo na zajištění dostatečného lidského dohledu při použití LAWS/AWS tak, aby 

skutečně vykonávaly vůli velitele.3 

Hlavní část 

Spojené státy americké, stejně jako další státy, stále objevují nové oblasti pro využití umělé inteligence 

(AI) či robotizace, jednou z těchto oblastí je i armáda. USA věří, že válečné právo (IHL) je dostatečnou 

regulací univerzální pro všechny zbraně, tedy včetně autonomních zbraňových systémů (AWS).4 IHL 

nastavuje jasná pravidla, kterými se musí plně řídit veškerý vývoj i použití AWS, a i proto kladou Spojené 

státy velký důraz na jejich důkladné testování, které by také mělo být předmětem dalších odborných 

debat.3  

I Spojené státy v současné době pracují na vývoji autonomních zbraňových systémů.1 Jsou přesvědčeny, 

že postupující vývoj AWS umožní díky větší přesnosti nebo schopnosti reagovat na aktuální situaci 

v budoucnu lépe naplňovat IHL, tedy i omezit nebezpečí pro civilní obyvatelstvo.2 Právě to by mělo být 

jedním z cílů výzkumu. Dnes se můžeme jen domnívat, kam přesně se budou AWS vyvíjet, a bylo by 

tedy velmi nemoudré pokoušet se již dnes jejich vývoj regulovat či dokonce zakázat.2 

Ze stejného důvodu není dost dobře možné stanovit ani přesnou definici AWS a ani to není nutné – pro 

další diskuzi bohatě postačí jen jejich obecná charakteristika.4 Takovou pro vlastní potřeby vyvinuly i 

Spojené státy.4 USA věří, že vývoj AWS může mít mnoho pozitivních přínosů, kromě snížení negativních 

následků ozbrojených konfliktů třeba i využitím objevů v civilní sféře.5 Je nutné se oprostit od 

nejrůznějších spikleneckých teorií a pracovat s fakty, IHL poskytuje jasný právní rámec a pokoušet se o 

další regulaci AWS by bylo unáhlené a znamenalo by pohřbení všech jejich potenciálních přínosů.3 
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Spíše než technické parametry považují USA za důležitý způsob nakládání s jakýmikoliv, tedy i 

autonomními, zbraňovými systémy.3 Klíčové je proto zejména proškolení personálu obsluhujícího 

systém, a to i v právních a etických otázkách jeho využití. Vždy také musí být zajištěna adekvátní úroveň 

lidského dohledu nad operací tak, aby AWS skutečně plnily vůli velitele, který za operaci zodpovídá. 

Samozřejmostí pak musí být důkladné testování a kontrola AWS už v procesu jejich vývoje a důraz na 

to, aby byly používány v souladu s IHL a etickými zásadami.3 4 

Závěrečná část 

Spojené státy jsou přesvědčeny, že IHL poskytuje dostatečnou regulaci i pro AWS a věří, že AWS do 

budoucna dokonce pomohou zlepšit naplňování IHL a budou mít humanitární a bezpečnostní přínos.2 5 

Proto USA vystupují proti speciální regulaci či dokonce zákazu AWS.2 Podle USA by se spíše než na 

technické parametry měly státy zaměřit na způsob nakládání s AWS, na jejich dostatečnou kontrolu a 

testování, aby skutečně vyhovovaly IHL a na adekvátní míru lidského dohledu během operací.3 
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