Ondřej Moravec

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát a externí spolupracovník Katedry ústavního práva a politologie PrF MU v Brně.
V současné době působí v Advokátní kanceláři Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Jako advokát se mimo jiné po
dobu několika let podílel na zastupování provozovatele televizního vysílání v řízeních ve věcech přezkumu správních rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dlouhodobě
externě spolupracuje s Katedrou ústavního práva a politologie
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se podílí na výuce v kurzu Mediální právo. Je autorem publikace
Mediální právo v informační společnosti.

Tomáš Němeček

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK (1996)
a právo na Právnické fakultě UK (2004). Pracoval v týdeníku
Respekt (1995-2005), z toho poslední dva roky jako šéfredaktor. V letech 2005 až 2009 byl hlavním komentátorem Hospodářských novin. V letech 2009 až 2013 pracoval v Lidových
novinách, kde vedl přílohu Orientace a později založil přílohu
Právo & Justice. V září 2013 odešel z médií a nastoupil jako vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice. Od září 2016
pracuje v advokátní kanceláři RHK s.r.o. Přednáší také českou
a slovenskou moderní historii na New York University v Praze
(od roku 2005 dodnes). Napsal životopisy ústavních soudců Vojtěcha Cepla (2010), Pavla Rychetského (2012) a Elišky
Wagnerové (2014). Je držitelem všech novinářských ocenění
v ČR: ceny Ferdinanda Peroutky za komentáře (2004), Novinářská cena za rozhovor roku (2012), cena Karla Havlíčka
Borovského (2013), ceny Bílá lilie za prosazování transparentnosti ve veřejné správě (2012). Ženatý, tři dcery.

Olga Pouperová

Olga Pouperová absolvovala na PF UP (Mgr.), PF MU (JUDr.),
PF UK (Ph.D.) a PF MU (doc.). S ohledem na své oborové
zaměření (správní právo) se věnuje především veřejnoprávním aspektům regulace médií. Mediálnímu právu se věnuje jak
v pedagogické a vědecko-publikační rovině, tak v rovině praktické; působí mj. na právním oddělení České televize.

Aleš Rozehnal

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem
publikace Úvěry zajištěné zástavním právem, několika vydání
publikace Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Mediální zákon – komentář, Zákon o mediálních službách – komentář,
Media Law in the Czech Republic, Občanský zákoník, úskalí
a problémy, Občanský zákoník, úskalí věcných práv, Obchodní
právo, Závazkové právo, Strategie civilního procesu, Náhrada
reflexní škody společníků korporací. Je spoluautorem knihy
Korupce na český způsob, Média, komunikace a kultura, Občanské právo hmotné, relativní majetková práva a Komentáře

k zákonu o obchodních korporacích. Působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je docentem obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
a vykonává činnost jako advokát v Praze. Je členem správní
rady Ústavu nezávislé žurnalistiky a místopředsedou představenstva Nadačního fondu Be Charity.

Karel Šimka

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze
a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 20042005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později
předsedou senátu tohoto soudu. Od roku 1998 externě vyučuje
na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této
univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku
2010 opět působí v různých akademických funkcích. Vyučuje
též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké
škole CEVRO Institut. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu
v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním
soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové
agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních
a ekonomických věd.

Erik Tabery

Šéfredaktorem týdeníku Respekt je od ledna 2009. S redakcí začal spolupracovat v roce 1997, o dvě léta později se stal
kmenovým redaktorem. Píše zejména politické komentáře.
V roce 2003 obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka
pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i Novinářskou cenu. Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma
Stopparda, byla také nominována na cenu Magnesia Litera)
a Hledá se prezident, která byla rovněž nominována na cenu
Magnesia Litera. Podle první z nich se natočil dokumentární
film, který získal cenu Trilobit. Je autorem námětu k dokumentu
Tady je Šloufovo či k dokumentárnímu seriálu o mladých lidech
Generace nula. V srpnu 2017 mu vyšla nová kniha Opuštěná
společnost.

MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV MASARYKOVY UNIVERZITY, KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA A POLITOLOGIE PRF MU A NADACE KONRADA
ADENAUERA VÁS ZVOU NA KONFERENCI: REGULACE MÉDIÍ

PROGRAM KONFERENCE

MEDAILONKY

8:30 - PREZENCE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

(11:50 - 12:30) Diskuze

9:00 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12:30 - 13:30 – OBĚD (FORMOU RAUTU)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moderátor: Pavel Molek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9:10 - 9:40)

(13:30 - 14:00)

Pluralita médií jako ústavní princip

Riziko autoregulace médií – případová studie
možného zkreslování informací v médiích MAFRA

Michal Bartoň

Tomáš Němeček

(PrF UP Olomouc)

(advokát, Praha)

(9:40 - 10:10)

(14:00 - 14:30)

Na hranici regulace:
Zpravodajská média v polarizované společnosti

Televizní vysílání v zajetí svobodné soutěže
politických sil?

Jakub Macek

Ondřej Moravec

(FSS MU Brno)

(advokát, Hradec Králové)

(10:10 - 10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14:30 - 14:45 – PŘESTÁVKA NA KÁVU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skeptické úvahy o tom, zda lze regulací
médií dosáhnout jejich plurality, kvality a relevance
Karel Šimka
(NSS Brno)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10:40 - 10:50 – PŘESTÁVKA NA KÁVU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10:50 - 11:20)

Média jako nástroj kontroly justice?
Aleš Rozehnal
(advokát, Praha)

(15:15 - 15:45)
Existuje povinnost státu zřídit a zaručit vysílání
veřejné služby?

Erik Tabery

Olga Pouperová

(šéfredaktor Respektu, Praha)

(PrF UP Olomouc)

(11:20 - 11:50)

(15:45 - 16:30) DISKUZE

Regulace projevů na sociálních sítích

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16:30 - PLÁNOVANÝ ZÁVĚR KONFERENCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(PrF MU Brno)

V roce 1999 absolvoval PF UP v Olomouci, v roce 2000 vykonal rigorózní řízení na PF MU v Brně a v roce 2005 dokončil na
téže fakultě doktorské studium. V roce 2012 byl po habilitačním řízení na PF MU v Brně jmenován docentem v oboru ústavní právo a státověda. Ve své odborné práci se věnuje ústavnímu právu, lidským právům, zejména pak svobodě projevu. Od
roku 2009 je předsedou Akademického senátu PF UP. Od roku
2013 působí též jako asistent soudkyně Ústavního soudu. V minulosti byl též členem Pracovní komise Legislativní rady vlády
(2008-2013) či předsedou Legislativní komise Akademického
senátu UP (2008-2011).

Monika Hanych

Je doktorandkou na Právnické fakultě Masarykovy univerzity,
vystudovala také žurnalistiku a sociologii na Fakultě sociálních
studií. Zaměřuje se na mediální právo, lidská práva a technologie. Ve svých výzkumech kombinuje mezioborový – sociálněvědní a právní – přístup. V dizertaci zkoumá, jak jsou vrcholné
české soudy reprezentovány ve vybraných českých médiích,
a jaké to může způsobovat důsledky. Nyní je hostující výzkumnicí na Tilburg Institute for Law, Technology, and Society
v Nizozemsku. Dříve pracovala v Kanceláři veřejné ochránkyně
práv či Evropském parlamentu.

(14:45 - 15:15)

Regulace prostřednictvím zájmu veřejnosti

Monika Hanych

Michal Bartoň

Jakub Macek

Sociolog médií specializující se na problematiku proměny mediálních publik, na nová média a jejich uživatele a na roli tradičních i nových médií ve společenské polarizaci. V současnosti
působí jako vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky
na FSS MU.

Pavel Molek

Vystudoval právo a právní vědu na Právnické fakultě MU, LL.M.
program Law in European and Global Context na Katolické univerzitě v Lisabonu a dvouobor politologie/mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií MU.
V současnosti působí jako soudce Nejvyššího správního soudu
a docent na Katedře ústavního práva a politologie Právnické
fakulty MU. Odborně se zabývá otázkami lidských práv a volebního práva.

