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Přistižena při pirátském natáčení v kině
Jihlava, 29.10.2009: Perfektní práce zaměstnanců a vedení jihlavského multikina Cinestar a policie vyústila
v zadržení mladé ženy, která při včerejším odpoledním premiérovém představení pirátsky natáčela film
Michael Jackson's This Is It. Uvaděč si při rutinní kontrole kinosálu všiml nekalé činnosti v sále a upozornil
svého kolegu, který jeho podezření potvrdil. Společně pak informovali vedení kina, které kontaktovalo linku
158. Na místo se ještě před skončením kinopředstavení dostavila policejní hlídka a kriminalisté služby
kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jihlava. Ti si na pachatele počkali do konce představení a
zadrželi osobu, kterou jim pozorný uvaděč označil. Ten se totiž ještě před koncem představení převlékl do
civilního oblečení a podezřelou sledoval, aby se neztratila v davu. Asi dvacetiletou dívku, která se k natáčení
filmu pod tíhou důkazů přiznala, pak policisté předvedli na služebnu, kde byly zahájeny úkony pro podezření
ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k
databázi podle § 152 odst. 1 trestního zákona. Dívce, které se na svůj mobilní telefon podařilo natočit téměř
celý film, hrozí v případě obvinění trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest do pěti miliónů korun a
trest propadnutí věci.
Personál kin si stále častěji uvědomuje hrozbu pirátství pro své podnikání a je pozornější k tomu, co se při
představeních děje. Díky rychlé a vynalézavé reakci personálu kina a profesionálnímu zásahu jihlavské
policie se tak protentokrát podařilo zabránit úniku pirátského záznamu na veřejnost a zároveň hned na místě
zadržet pachatele. „Premiérově uváděné filmy se nezřídka stávají cílem pirátů a my vysoce oceňujeme
profesionální postup zaměstnanců kina a policie“, sdělila Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské
unie. „I když uvaděči pracují v kině jen brigádně, zachovali se zcela profesionálně“, chválí své zaměstnance
generální manažerka jihlavského multikina Cinestar Martina Baťová.
Nejedná se přitom o ojedinělý případ pirátského natáčení, který Česká protipirátská unie řešila. „Loni byli při
natáčení v kině zadrženi hned tři pachatelé a další dva pokusy byly překaženy“, informuje Prchalová. „A o
rok dříve vzbudil zájem veřejnosti případ devatenáctiletého mladíka, který v kině natočil záznam filmu
Simpsonovi ve filmu a umístil jej na internet“, dodává. „Vzhledem k mimořádnému zájmu jsme očekávali, že
se nějaké pokusy o nelegální záznam filmu objeví“, sdělil Jan Bradáč, ředitel společnosti Falcon, která
snímek do českých kin uvádí. Přes stále častější zásahy policie a stoupající počet potrestaných pachatelů
však pirátství v České republice neklesá. „I když mají pachatelé pocit nepostižitelnosti, stále více jich končí
v rukou policie a splácí často i několikasettisícové škody“, varuje Prchalová.
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