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Právní informatika
V této sekci právní informatiky uvítáme příspěvky věnované dostupnosti
dat a datasetů z oblasti práva v České republice, ale i jinde. Jaké datasety
jsou dostupné a za jakých podmínek? Jakým způsobem ovlivňuje využitý
dataset vyhledané informace? Jaké jsou vlastnosti těchto datasetů, co do
jejich úplnosti nebo reprezentativnosti? Příspěvky mohou poskytovat
odpověď na libovolný z těchto dotazů, představovat jednotlivé datasety
odborné veřejnosti nebo jejich nedostatky.

Právo na informace a otevřená data
Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám práva na informace. Předpokládaným ústředním tématem panelu je právo na přístup k informacím
veřejného sektoru, které prochází v posledních měsících dynamickým
vývojem. Vítány jsou příspěvky, které daný legislativní a judikaturní vývoj
reﬂektují, analyzují a nabízejí možná řešení. Důležitou součástí sekce je
rovněž téma právní úpravy otevřených dat a obecněji, téma opětovného
užití informací veřejného sektoru. Příspěvky se mohou zaměřit na možnost
a nemožnost opětovného užití různých typů informací veřejného sektoru,
překážky a jejich řešení. V rámci sekce je rovněž možné zabývat se obecně
právem svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a ideje, a to
zejména v kontextu výzev, které představuje současné paradigma kyberprostoru.

Platformy a sdílená ekonomika
Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám zaměřeným na oblast právní
úpravy online platforem umožňujících sdílení služeb mezi jejími uživateli.
Vítány jsou tak příspěvky zabývající se aktuálním vývojem právní úpravy a
rovněž rozhodovací praxe soudů, a to ať již na české nebo na evropské
úrovni. Sekce je mimo jiné určena rovněž pro příspěvky zabývající se jednotlivými aspekty nového návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o
podpoře spravedlnosti a transparentnosti internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018) 238 ﬁnal).

Jakub Harašta
Témata: zpřístupňování judikatury,
obohacování textů, zpřístupňování
legislativy

Jakub Míšek
Témata: právo na informace, PSI, licencování PSI, ochrana osobních údajů v
kontextu PSI, aktuální judikatura k
právu na informace, geodata, otevřená data, svoboda projevu, média, hate
speech, fake news

Pavel Loutocký
Témata: online platformy, zprostředkovatelské služby, sdílená ekonomika,
ochrana spotřebitele, pracovní právo,
ﬁnanční právo, osobní údaje, nekalá
soutěž, elektronická kontraktace,
odpovědnost

František Kasl

GDPR a ePrivacy
Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám z oblasti právní úpravy ochrany
osobních údajů v prostředí elektronických komunikací. Hlavní pozornost bude
věnována současnému stavu účinné právní úpravy a možným výkladovým
obtížím. Vítány jsou příspěvky zabývající se aplikací již účinného nařízení (EU)
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) ve vztahu k
implementacím směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích - ePrivacy směrnice) v důsledku prodlouženého legislativního
procesu nového nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy
nařízení). Rovněž se lze zabývat aktuální rozhodovací praxí či dílčími tématy,
která se problematiky ePrivacy týkají.

Václav Stupka

Elektronické důkazy v trestním řízení
Sekce bude zaměřena na problematiku právní úpravy sběru a využití elektronických důkazů v trestní řízení. Vítány jsou především příspěvky související s
problematikou mezinárodní spolupráce při zajišťování elektronických důkazů
a nejnovější vývoj v této oblasti - iniciativy TC-Y, OSN, EU a jiné. Vítány jsou
rovněž příspěvky věnující se problematice budoucnosti tzv. data retention v
ČR a EU.

Autorské právo na jednotném digitálním trhu
Evropská komise se dlouhodobě snaží vytvořit jednotný digitální trh, jehož má
být autorské právo fundamentální součástí. Vítány jsou všechny příspěvky
akcentující unijní aspekty této problematiky. Příspěvky se tak mohou věnovat
existujícím právním institutům (např. výjimky a omezení v digitálním prostředí), navrhovaným změnám (např. ochrana tiskových publikací v souvislosti s
digitálním užitím) či novým výzvám autorskému právu (např. umělá inteligence jako tvůrce).

Čtvrtek 20. 9. 2018

Témata: ochrana osobních údajů v
kontextu
ePrivacy,
záměrná
a
standardní ochrana osobních údajů,
souhlas subjektů údajů, wiﬁ tracking,
cookies, lokalizační a provozní údaje,
regulace OTT, regulace M2M a IoT

Témata: elektronické důkazy, mezinárodní spolupráce při zajišťování
elektronických důkazů, data retention

Matěj Myška
Témata: autorská práva, výjimky a omezení, geoblokace, umělá inteligence
jako autor, kolektivní správa, licencování, ochrana neosobních dat, databázová práva, vymáhání práv

Pátek 21. 9. 2018

13:00 - 14:00 registrace

8:00 - 9:00

registrace

14:00 - 15:30 plenární panelová diskuse
Národní úprava ochrany osobních údajů
Aula PrF MU
(Panelisté: Radim Polčák; Zdeněk Kučera;
František Nonnemann; další panelisté: TBA)

9:00 - 10:30

paralelní sekce
3. Platformy a sdílená ekonomika
(moderuje Pavel Loutocký z ÚPT PrF MU)

15:30 - 16:00

přestávka na kávu

16:00 - 17:30

paralelní sekce
1. Právní informatika
(moderuje Jakub Harašta z ÚPT PrF MU)

10:30 - 11:00 přestávka na kávu

2. Právo na informace a otevřená data
(moderuje Jakub Míšek z ÚPT PrF MU)
19:00 - 22:00

4. GDPR a ePrivacy
(moderuje František Kasl z ÚPT PrF MU)

večeře a networking
(restaurace Sborovna)

11:00 - 12:30 paralelní sekce
5. Elektronické důkazy v trestním řízení
(moderuje Václav Stupka z ÚPT PrF MU)
6. Autorské právo na jednotném digitálním
trhu (moderuje Matěj Myška z ÚPT PrF MU)
12:30 - 14:00 individuální konzultace

