XIV. národní konference

15. - 16. září 2022, Právnická fakulta, MUNI, Brno

2022
Konference bude rozdělena na plenární panelovou diskusi a jednání v osmi odborných sekcích.
Pořadatel konference vyzývá zájemce o aktivní účast, aby hlásili své příspěvky do některé z odborných sekcí.
Rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 stran obsahující strukturu příspěvku, výzkumnou otázku a zásadní myšlenky,
které budou v prezentaci představeny, posílejte do 31. 7. 2022 na adresu cpit@law.muni.cz.
O přijetí příspěvku k prezentaci bude rozhodnuto do 15. 8. 2022.
Písemná vyhotovení příspěvků jsou vítána k posouzení pro případnou publikaci v recenzovaném časopise
Revue pro právo a technologie.

Další informace na webu cpit.law.muni.cz

Předběžný program konference
Čtvrtek 15. září 2022

Pátek 16. září 2022

plenární panelová diskuse

paralelní sekce

Akt o umělé inteligenci (AI Act)

Ochrana osobních údajů a soukromí

Moderuje: Radim Polčák
Panelisté: TBC
paralelní sekce

Aktuální otázky autorského práva
Moderuje: Matěj Myška

národní transpozice Směrnice o autorském právu na jednotném
digitálním trhu; upload filtry; uživatelská práva; práva nakladatelů;
text a data mining; digitalizace kulturního dědictví; e-learning; umělá
inteligence a autorské právo; kolektivní správa práv; ochrana
software; ochrana prostých dat; vymáhání autorských práv

Moderuje: Jakub Míšek

osobní údaje; e-privacy; GDPR; data protection by design & by
default; princip odpovědnosti správce; hodnocení dopadů
zpracování; oprávněný zájem správce údajů; policejní směrnice;
přímé nároky

Elektronické důkazy
Moderuje: Václav Stupka

elektronické důkazy; mezinárodní spolupráce při zajišťování
elektronických důkazů; data retention

Pavel Loutocký

Moderuje: Jakub Harašta

Elektronizace státní správy, online
soudnictví

Právní otázky autonomních systémů

elektronický spis; elektronická správa dat; online komunikace v rámci
státní správy (asynchronní komunikace, videopřenosy apod.);
moderní přístupy k rozhodování sporů; online platformy a ochrana
práv; digitální služby; elektronický dokument; digitální obsah

Právní informatika
experimenty s uživateli; právní informatika; strojové učení; získávání
právních informací

Moderuje: Veronika P. Žolnerčíková

bezpečnost (safety & security); odpovědnost; připravované
regulatorní rámce; transparentnost; neosobní data; vytěžování big
data

Právní informační systémy
Moderuje: Tereza Novotná

novinky v právních informačních systémech

Moderuje: Pavel Loutocký

Kybernetická bezpečnost a obrana
Moderuje: František Kasl

kybernetické bezpečnostní incidenty; certifikace; povinnost hlášení;
kritické informační infrastruktury; odpovědnost státu; nestátní aktéři;
přičitatelnost; protiopatření; kybernetické zbraně; použití síly;
kybernetický útok; Talinský manuál

