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when we 
share, 
everyone 
win



Israel: užívání protiteroristických cyber-tech nástrojů na monitorování občanů 

Čína: aplikace, generování skóre riskantnosti osoby, co se týče nákazy

Rusko: rozpoznávání obličeje za účelem zjištění porušení karantény

Jižní Korea: veřejné sdílení informací o pohybu nakažených osob 

Čína: rozpoznávání obličeje s rouškou 

Polsko: Povinná selfie jako důkaz karantény



Sběr x sdílení dat

• Zjišťování cestovních plánů, měření teploty, porovnávání 
zdravotních záznamů s potenciálními kontakty s dalšími 
osobami 

• Zpracování dat 

• Zásah do soukromí a ochrana osobních údajů x efektivní 
opatření proti šíření nákazy?



Kategorie dat

• Otevřená data 

• Sdílená data 

• Uzavřená data 

• Anonymizovaná data



Data ve vědě
Všechny veřejně financované organizace by měly: 

1) Přijmout zásady otevřeného přístupu, které vyžadují, aby 
byl veřejně financovaný výzkum zpřístupněn na základě 
otevřené licence (např. CC BY 4.0) nebo, pokud je to možné, 
zveřejněn v režimu public domain. V praxi to znamená, že 
články a data z výzkumu mohou ostatní opakovaně 
používat, čímž se posílí spolupráce mezi vědci a zrychlí se 
tempo objevování. 

2) Zajistit, aby všechny vzdělávací zdroje (jako jsou videa, 
infografiky a další mediální nástroje) byly rovněž otevřeně 
licencovány, aby se usnadnilo šíření spolehlivých a 
praktických informací pro veřejnost.



Riziko zásahu do soukromí a ochrany osobních 
údajů

• informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich
ochranu (§8a zákona 106/1999 Sb.)

• Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (dle GDPR)



Riziko zásahu do autorských nebo sui generis 
databázových práv

• Prostá data nejsou autorskoprávně chráněna

• Výjimka pro úřední díla 

• Zaměstnanecké dílo 

• Riziko licencování „nelicencovatelného“ obsahu 

• Autorskoprávní ochrana datové sady nebo její součásti 



Open 
Covid
Pledge

K zastavení pandemie COVID-19 a k léčbě postižených 
je nutná okamžitá akce. Je faktickým a morálním 
imperativem, aby každý nástroj, který máme k 
dispozici, byl použit k vývoji a nasazení technologií v 
masovém měřítku, a to bez jakýchkoliv překážek. 
Zavazujeme se proto, že naše duševní vlastnictví 
bezplatně zpřístupníme pro ukončení pandemie COVID-
19 a minimalizování dopadů onemocnění. Tento 
závazek budeme realizovat prostřednictvím licence, 
která podrobně stanoví podmínky, za kterých je naše 
duševní vlastnictví zpřístupněno.

https://opencovidpledge.org/licenses/

https://opencovidpledge.org/licenses/
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