
 

 
 
 
 

3. Tisková zpráva České protipirátské unie z 30. října 2009 

Král popu pro piráty je neodolatelným úlovkem 

 
Liberec, 30.10.2009: Piráti jsou nepoučitelní a snaží se stůj co stůj pořídit pirátský záznam dokumentárního 
hudebního filmu Michael Jackson's This Is It. Po dvou včerejších pokusech v Jihlavě a Českých Budějovicích 
byl dnes přistižen 45letý muž, tentokrát v libereckém multikině CineStar. Personál kina zaznamenal diváka, 
který při promítání film nahrával na mobilní telefon, a přivolal bezpečnostní službu. Ta piráta okamžitě 
vyvedla ze sálu a vyčkala s ním do příjezdu policie. Pachatel vypověděl, že záznam pořizoval pro svou 
přítelkyni, a zákrok vůbec nečekal. Záznam pořizoval na kvalitní značkový telefon a pracovníkům kina ani 
policii nekladl odbor. Nyní podává vysvětlení na policejní služebně. Policie bude následně prověřovat 
podezření ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským 
a práv k databázi podle § 152 odst. 1 trestního zákona. Nenechavý divák tak přijde nejen o zážitek z filmu, 
ale nejspíš i o mobilní telefon, který použil ke spáchání trestného činu. Navíc mu hrozí trest odnětí svobody 
až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a trest propadnutí věci.  
 
První útok na poslední snímek někdejšího krále popu byl zaznamenán včera odpoledne v jihlavském 
multikině CineStar, kde si jej při premiérovém promítání nahrávala na mobilní telefon dvacetiletá mladá žena. 
Skončila v rukou kriminalistů služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jihlava a 
pravděpodobně bude obviněna ze spáchání trestného činu. Večer byl pak v českobudějovickém multikině 
CineStar přistižen asi 25letý muž z Táborska jak nahrává snímek Michael Jackson's This Is It fotoaparátem 
s videorežimem. Nejdříve uposlechl výzvu personálu kina a opustil promítací sál, následně však napadl 
zaměstnance kina slzným plynem, pokusil se o útěk a vymazání pořízeného záznamu. To se mu však 
nepovedlo a byl zadržen do příjezdu policie. Dva zaměstnanci kina museli být po zasažení slzným plynem 
do očí ošetřeni rychlou záchrannou službou. Policie nyní prověřuje podezření ze spáchání trestného činu 
porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 
trestního zákona a pachatele zároveň šetří v přestupkovém řízení pro přestupek proti veřejnému pořádku za 
ublížení na zdraví. 
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