Tisková zpráva České protipirátské unie z 3. prosince 2013
Rekordně rychlý zásah policie v Karviné proti internetovému pirátovi

Karviná, Praha 3.12.2013: Rekordně rychlý zásah realizovala kriminální policie v Karviné – ani ne do
jednoho měsíce od obdržení trestního oznámení České protipirátské unie shromáždila důkazy o rozsahu
trestné činnosti pachatele a po zjištění způsobené škody obvinila 24letého muže z přečinu porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1 trestního
zákoníku. Obvinění si tak student vysoké školy vyslechl tři měsíce poté, co Česká protipirátská unie jeho
trestnou činnost zjistila a informovala o ní policii. Není to přitom první případ, kdy spolupráce ČPU a policie
vedla k rychlému odhalení totožnosti internetového piráta a jeho obvinění. Již před šesti lety krajská policie
Jihočeského kraje odhalila a obvinila tehdy devatenáctiletého mladíka během tří týdnů od okamžiku, kdy při
premiéře natočil v kině nelegální záznam snímku „Simpsonovi ve filmu“, který obratem umístil na internet.
Naproti tomu 24letý student z Karvinska byl již od února 2008 aktivním účastníkem warezové komunity, na
internet umístil stovky neoprávněných kopií filmů a odkazy na ně zveřejňoval na diskusních warezových
fórech. Přes masivní odmazávání nelegálních rozmnoženin filmů a seriálů z úložišť – jen letos nahlásila
Česká protipirátská unie provozovatelům filehostingových serverů na dva miliony nelegálních souborů
k odstranění – bylo v září letošního roku aktivních ještě 1652 souborů s nelegálními kopiemi filmů, které na
internet umístil obviněný. Jejich neoprávněným zhotovením a zpřístupněním široké veřejnosti způsobil
obviněný poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií škodu ve výši více než 1,6 milionu Kč. Za to
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky let a trest propadnutí věci. Pachatel dále odpovídá za škodu,
kterou svým protiprávním jednáním způsobil, a je povinen vydat bezdůvodné obohacení, které svým
protiprávním jednáním získal. Je však možné, že trestu nakonec unikne – k činu se doznal a pokud se
dohodne s poškozenými na náhradě škody, může státní zástupce nebo soud rozhodnout o odklonu
v trestním řízení, např. jeho trestní stíhání podmíněně zastavit. Pokud ve zkušební době povede řádný život,
nahradí škodu a splní i ostatní podmínky mu uložené, jeho trestní stíhání bude definitivně zastaveno.
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