
 

 
 

Tisková zpráva České protipirátské unie z 6. května 2009 

Vysoce postavený pirát největších českých pirátských webů obviněn 

 

Deset dní po úniku pirátské kopie českého filmu Jana Hřebejka „Nestyda“, který dnes vstupuje do prodejen 
na DVD discích, a pouhé dva dny od podání trestního oznámení, sdělili jihočeští policisté obvinění pro 
trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle 
§ 152 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona mladému muži z Jihočeského kraje, který v den vydání DVD 
pro videopůjčovny nahrál pirátskou kopii filmu na devět různých filehostingových serverů a odkazy na tyto 
neoprávněné kopie zveřejnil na dvou největších a nejnavštěvovanějších českých webech obsahujících 
odkazy na pirátské kopie filmů ke stažení. Pirátská kopie filmu Nestyda unikla na internet v pondělí 
27.4.2009 odpoledne, kdy film vyšel na DVD pro videopůjčovny, přičemž podezřelý ji začal prostřednictvím 
internetu masivně šířit již ve večerních hodináchVzhledem k tomu, že kopii umístil na větší množství různých 
filehostingových serverů, výrazně tak přispěl k jejímu lavinovitému šíření po internetu a je tak odpovědný za 
škodu, která tak vznikla Podle poškozeného Magic Box, a.s., který má licenci k digitálnímu šíření filmu na 
nosičích DVD a BD a k online distribuci filmu prostřednictvím internetu a jiných služeb Video on Demand, mu 
pachatel způsobil škodu dva miliony korun.  

Předmětem dalšího vyšetřování je i podezření, že kromě masivního internetového šíření pirátské kopie 
Nestydy je pachatel odpovědný i za pirátské šíření dalších více než tří stovek filmů, které kopíroval na velké 
množství filehostingových serverů a zveřejňoval odkazy na tyto kopie. Tyto indicie vyplývají z trestního 
oznámení, které v pondělí 4.5. podala Česká protipirátská unie (ČPU), ve kterém specifikovala 258 filmů, 
které podle zjištěných důkazů podezřelý na internetu šířil. Následně pak své trestní oznámení doplnila o 
další dodatečně zjištěné skutečnosti, podle kterých je pachatel odpovědný za šíření více než tří stovek filmů, 
mezi kterými jsou jak české novinkové filmy Tobruk, Česká RAPublika či Kozí příběh, ale i mezinárodní hity 
Austrálie a Quantum of Solace. Podezřelý patří mezi velmi aktivní uploadery s vyšším postavením, který se 
pirátství věnuje soustavně již minimálně více než jeden rok. 

Vzhledem ke značnému rozsahu protiprávního jednání pachatele, který prostřednictvím veřejné počítačové 
sítě Internet šířil velké množství filmů prostřednictvím vyššího počtu kopií od každého titulu uložených na 
různých serverech, kde k nim mělo přístup neomezené množství dalších osob, hrozí pachateli trest odnětí 
svobody šest měsíců až pět let, peněžitý trest do pěti miliónů korun a trest propadnutí věci. Pachatel dále 
odpovídá za škodu, kterou svým protiprávním jednáním způsobil.  
 
Policisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje zahájili vyšetřování 
na základě trestního oznámení České protipirátské unie a pachatele za pomoci zde uvedených poznatků a 
indicií během pouhých dvou dnů vypátrali, ztotožnili a sdělili mu obvinění. Ve spolupráci s odborem 
počítačové kriminality Policejního prezídia pak dnes provedli u podezřelého domovní prohlídku a zajistili 
důkazy, které budou předmětem dalšího vyšetřování a znaleckého zkoumání. Tato blesková spolupráce 
České protipirátské unie a policie vedoucí ke ztotožnění pachatele během 10 dnů od okamžiku, kdy 
k protiprávnímu umístění filmu Nestyda na Internet došlo, by tak měla být výstrahou dalším výtečníkům, kteří 
se domnívají, že tzv. filmové pirátství je neodhalitelné a nepostižitelné.  
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