Stát vs. svoboda internetu
22. února 2017 / 9:00 / Galerie kavárny Louvre Národní 1987/22, 110 00 Praha 1

Program akce
9:00 - 9:30

LiveStreaming
Ústavní soud ve středu 22. 2. 2017 vyhlásí svůj verdikt ve věci návrhu na zrušení paragrafů hazardního zákona, které daly
ministerstvu ﬁnancí pravomoc nechat zablokovat weby s nepovoleným hazardem. Vyjednáváme s Ústavním soudem o
tom, abychom vyhlášení mohli přes internet živě streamovat přímo na konferenci Stát vs. svoboda internetu. Pokud se to
podaří, proběhne přímý přenos od 9:00 do 9:30.

9:30 - 10:30

Kdo za to může aneb Hazardní zákon, cenzura internetu a odpovědnost ISP a
hostingových ﬁrem za obsah
Jan Farský - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ondřej Filip - CZ.NIC, Zdeněk Kučera - Kinstellar, Petr Šmída - ACTIVE
24, Ondřej Závodský - Ministerstvo ﬁnancí České republiky
- Co přináší hazardní zákon a blokování webů s nepovoleným hazardem? Proč se ministerstvo ﬁnancí a oborová sdružení
nedokázaly dohodnout na jeho přijatelné podobě?
- Mají být poskytovatelé připojení nebo hostingu odpovědní za obsah na webech? V jakých případech a za jakých
podmínek?
- Proč a jak mají poskytovatelé hostingových služeb blokovat online obsah (např. reklamy na nepovolený hazard)?
- Má být provozovatel webu odpovědný i za publikované odkazy (viz rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-160/15)?
- Kde je hranice mezi ochranou práv a cenzurou internetu?

10:35 - 11:05

Bič na média aneb Pomluva jako trestný čin právnických osob
Robert Čásenský - Reportér Nadační fond, Radek Lain - CZECH NEWS CENTER, Vladan Rámiš - MAFRA
- Proč mají být právnické osoby trestně odpovědné za pomluvu?
- Proč má pomluvu řešit trestní zákoník a ne jen občanské řízení?
- Opravdu nebyla jiná cesta, jak omezit vymyšlené návrhy na insolvence?
- Kdy budou české soudy rozhodovat rychle a pružně?
- Co přineslo a odneslo tzv. právo být zapomenut ve vyhledávačích?

11:10 - 11:40

Revoluce v ochraně osobních údajů. Co přinese GDPR?
Viktor Dušek - KPMG Česká republika, Josef Prokeš - Úřad pro ochranu osobních údajů
- Jaké změny General Data Protection Regulation (GDPR) přináší?
- Co budou muset změnit české ﬁrmy?
- Je přísnější ochrana osobních údajů potřeba, nebo zadusí vývoj a podnikání v online prostředí?

11:45 - 12:45

Budou špioni číst naše e-maily? aneb Novela vojenského zpravodajství a sledování
internetového provozu
Ivan Bartoš - Česká pirátská strana, Jan Beroun - Ministerstvo obrany, Bohuslav Chalupa - Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR, Martin Semrád - Internet Info, Kamil Tichý - Ministerstvo obrany, Jan Vobořil - Iuridicum Remedium
- Policie stále častěji žádá poskytovatele připojení či hostingu o informace o uživatelích. Kde leží hranice mezi zájmem
policie dopadnout zločince a soukromím uživatelů?
- Jaké kyberhrozby českému státu hrozí a jak velké pravomoce potřebuje vojenské zpravodajství, aby s nimi mohla účinně
bojovat?
- Jaká rizika obsahuje novela zákona o vojenském zpravodajství?
- Kdo má kontrolovat, jak tajné služby sledují internet? - Co všechno má stát sledovat v rámci tzv. data retention?

12:45 - 13:30

Závěrečný networking u občerstvení

