
 

 
 

Tisková zpráva České protipirátské unie ze 17. dubna 2009 

Čtyři provozovatelé portálu The Pirate Bay odsouzeni k ročnímu vězení a náhradě škody téměř 73 

milionů korun 

 
STOCKHOLM, 17.4.2009 – Švédský soud dnes poslal čtveřici provozovatelů pirátské služby The Pirate Bay 
na rok do vězení a zároveň jim uložil povinnost nahradit škodu ve výši 30 milionů švédských korun (téměř 73 
milionů Kč). Odsouzení napomáhali porušování autorských práv ze strany uživatelů služby The Pirate Bay, 
čímž usnadňovali milionům lidí po celém světě přístup k pirátským kopiím filmů, hudby, knih i software. The 
Pirate Bay je bittorrentový tracker a index, který nehostuje soubory obsahující nelegální kopie autorských 
děl, ale „pouze“ umožňuje a zprostředkovává jejich výměnu mezi uživateli. To byla také hlavní obhajoba 
obžalovaných, kterou však soud neakceptoval a uznal je vinnými. Obžalovaní se protiprávního jednání 
nedopouštěli ze samaritánství – jejich roční výnosy z reklamy jsou odhadovány na 3 miliony dolarů, přičemž 
prokurátor předložil důkazy dosvědčující zisk ve výši 72 tisíc dolarů v únoru 2006 a 86 tisíc dolarů v březnu 
2006 a. e-mailovou korespondenci z května 2006 se zmínkou o reklamní agentuře, která měla 
provozovatelům platit měsíční paušál 100 tisíc dolarů. 
 
Toto soudní rozhodnutí představuje jasné potvrzení, že profitovat z pirátství je nezákonné, neakceptovatelné 
a současně i závažný trestný čin. Zároveň je i potvrzením odpovědnosti provozovatelů služeb usnadňujících 
a napomáhajících v porušování autorských práv za způsobenou škodu. Filmová studia žádala kompenzaci 
za porušování práv k čtyřem filmům a jedné řadě televizního seriálu ve výši 8,9 milionů Euro. Hudební 
průmysl pak žádal 2,2 milionů Euro jako kompenzaci za porušování práv k 23 hudebním skladbám. The 
Pirate Bay je přitom odpovědný za porušování práv k tisícům filmů, televizních seriálů a hudebních děl, takže 
přiznaný nárok na náhradu škody představuje pouhý zlomek škody, kterou provozovatelé služby nositelům 
práv způsobili. I přesto je však kompenzace škod natolik vysoká, aby většinu lidí od snahy kopírovat 
ekonomický model The Pirate Bay odradila. 
 
„I v Česku se potýkáme se službami, které ve velkém organizují, asistují a dokonce i profitují z pirátství,“ 
informuje Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie (ČPU). Jde nejen o bittorrentové trackery a 
indexy jako v případě The Pirate Bay, ale i o různá warezová fóra, blogy či stránky umožňující přehrát 
videosoubory uložené na jiných serverech. „I v těchto případech dochází k porušování zákona a 
způsobování škod,“ konstatuje Prchalová. Podle jejích slov Česká protipirátská unie dosud postupovala proti 
provozovatelům těchto služeb smírně a v případě, že na výzvu protiprávní jednání ukončili, dál 
nezasahovala. „Nyní jsme však připraveni postupovat proti provozovatelům těchto pirátských služeb 
razantně a domáhat se i náhrad škod, které svým jednáním způsobili nositelům práv, které zastupujeme,“ 
uvádí Prchalová. Minulý týden podala ČPU první trestní oznámení na provozovatele takových služeb a další 
budou podle jejích slov následovat. V Česku hrozí za porušování autorských práv včetně účastenství na 
trestném činu formou pomoci, návodu či organizace odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest do pěti 
milionů korun a trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Za porušení autorských práv ve značném 
rozsahu hrozí vyšší trest odnětí svobody – na šest měsíců až pět let.  
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