VIII. národní konference

22. - 23. 9. 2016, Právnická fakulta MU, Brno

České právo a informační
technologie 2016
pořádá Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
cyber.law.muni.cz
Program konference
Bude rozdělen na 2 plenární panelové diskuse a jednání
v 5 odborných sekcích. Pořadatel konference vyzývá
zájemce o aktivní účast, aby hlásili své příspěvky do
následujících odborných sekcí. Písemná vyhotovení
příspěvků budou nabídnuta k publikaci v recenzovaném
časopisu Revue pro právo a technologie.

Plenární diskuse

Účastnický poplatek
850 Kč
Registrace a další
informace na webu
cpit.law.muni.cz

Obecné nařízení o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů
Směrnice o informační a síťové bezpečnosti

1.

Elektronické důkazy
Sekce se bude věnovat elektronickým důkazům se zvláštním důrazem
na trestní řízení. Příspěvky by se měly týkat konkrétních aplikačních
problémů současných trestněprávních předpisů ve vztahu k zajišťování
dat. Obzvláště vítané jsou příspěvky týkající se využití speciﬁckých
druhů důkazních prostředků a míry důvodné pochybnosti o těchto
důkazech (např. digitální fotograﬁe v určitých formátech, záznamy
CCTV kamer), analýzy formulující doporučení de lege ferenda ve vztahu
k novelizaci procesních předpisů i širší úvahy o výzvách, které plynou z
technologického vývoje.

2.

Sdělování díla veřejnosti online
Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám sdělování díla veřejnosti
formou internetových odkazů a to jak prostých, tak vložených.
Příspěvky by se tak měly věnovat problematice "nové veřejnosti",
kritériu oprávněnosti zveřejnění díla a odpovědnosti za takový způsob
užití díla. Zabývat se lze i aktuálními rozsudky SDEU a národních soudů,
jakož i trestněprávními či ústavněprávními rozměry problematiky.

Jakub Harašta
Témata: technologický kontext
důvodné pochybnosti, technologická neutralita, novelizace
procesních předpisů

Matěj Myška
Témata: prostý a embedovaný
odkaz jako užití díla, jiný způsob užití díla, deliktní odpovědnost za užití díla formou
odkazu
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3. Zdravotní registry a další právní výzvy
elektronizace českého zdravotnictví

Michal Koščík
Témata: informační sebeurčení
ve zdravotnictví, elektronizace
zdravotnictví, odpovědnost
státu ve zdravotnictví

Sekce se bude věnovat otázkám tzv. zdravotních registrů po novelizaci
zákona o zdravotních službách (v době vydání CFP pouze
předpokládané). Vítané jsou však také příspěvky zabývající se právní
problematikou kterékoliv aktuální technologie e-Health. Žádoucí jsou
zejména příspěvky, jež kriticky posoudí aktuální trendy elektronizace
zdravotnictví z pohledu lidskoprávního, veřejnoprávního, či z pohledu
odpovědnosti státu za případné zneužití citlivých údajů.

4. Právní informatika

Danuše Spáčilová

Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám právní informatiky se
zaměřením např. na vizualizaci struktury právních předpisů, právních
vztahů a průběhu řízení, na novinky v právních informačních systémech
a na právnických serverech.

Témata: vizualice právních dat,
právní informační systémy

5. Prevence kybernetických incidentů na ﬁnančním trhu
jako způsob posílení ochrany spotřebitele

Libor Kyncl
Témata: kybernetické
incidenty a útoky na ﬁnančním trhu, posílení ochrany
spotřebitele, ﬁnanční služby,
podnikatelské a systematické
riziko

Příspěvky v této sekci budou zaměřeny na riziko kybernetických
incidentů a kybernetických útoků na ﬁnančním trhu a zejména na
způsoby jejich právní, ekonomické, sociologické a technické prevence a
způsoby posílení ochrany jednotlivého spotřebitele ﬁnančních služeb a
jeho oprávněných zájmů. Příspěvky by se měly týkat uvedené
problematiky aplikované na ﬁnanční trh obecně, na platební styk, na
jednotlivé jejich sektory a na typické subjekty ﬁnančního systému. Bude
možno se zaměřit na technologické a kybernetické složky
podnikatelského nebo systematického rizika na ﬁnančním trhu a na
příležitosti a hrozby vyplývající z technických inovací a na možnosti
omezení realizace těchto rizik ex ante. Bylo by příhodné zahrnout také
technologické rozložení rizik, použitých nástrojů a prevenci rizika z
pohledu jednotlivého poskytovatele služeb a z pohledu jednotlivého
spotřebitele.

Předběžný program konference
22. září 2016
13:00 - 14:00
14:00 - 15:30

15:30 - 16:00
16:00 - 17:30

18:00 - 21:00

registrace
panelová diskuse 1:
Obecné nařízení o ochraně
fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu
těchto údajů
přestávka na kávu
panelová diskuse 2:
Směrnice o informační
a síťové bezpečnosti
večeře a networking

23. září 2016
8:00 - 9:00
9:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

registrace
paralelní sekce
1. Elektronické důkazy
2. Sdělování díla veřejnosti online
přestávka na kávu
paralelní sekce
3. Zdravotnické registry
4. Právní informatika
5. Prevence kybernetických útoků
na ﬁnančním trhu
individuální konzultace

