Aktuální trendy
audiovizuálního
pirátství

Úvod do autorského práva
Mgr. Markéta Prchalová

Česká protipirátská unie
Chrání filmová díla, audiovizuální záznamy a
televizní vysílání proti neoprávněným užitím
Zájmové sdružení právnických osob
Založena v roce 1991 výhradně za účelem ochrany
autorských práv
Nepodnikatelský subjekt, nevytváří zisk
Financována výhradně ze soukromých zdrojů
Zastupuje filmové (98%) a home entertainment
(video) distributory (95%), NFA, české producenty
(APA), HBO a hlavní hollywoodská studia - Universal,
Paramount, Sony (Columbia), Fox (20th
Century), Warner Bros. a New Line Cinema

Autorské právo (copyright)
Autorské právo je upraveno v autorském zákoně
(zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským ve znění
pozdější předpisů)

Autorské právo chrání autorská díla a nároky jejich tvůrců
Chráněnou hodnotou je intelektuální přínos (informace, vzrušení, estetická
hodnota, dojetí, zábava apod.)
Filmové pirátství zasahuje zejména do práv výrobců zvukově obrazových
záznamů – filmových producentů
Znaky:
Neformálnost: není třeba registrace v rejstříku ani označení značkou copyright ©
Výlučnost: založeno na výlučné dispozici autora s jeho dílem, jen on má právo
rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem nakládáno

Práva související s právem autorským a jiná práva:
Právo k výkonu výkonného umělce (např. herec, zpěvák)
Právo výrobců zvukových záznamů (hudba)
Právo výrobců zvukově obrazových záznamů (film)
Právo rozhlasových a televizních vysílatelů
Jiná práva (např. právo pořizovatele databáze)

Autor díla a jeho práva
1) osobnostní (morální) § 11 AZ
vztahují se přímo k osobě autora, nelze se jich vzdát či je převést, zánik smrtí
právo rozhodnout o zveřejnění svého díla
osobovat si autorství nebo zveřejnit jméno pod pseudonymem nebo
anonymně
právo na nedotknutelnost svého díla
postmortální ochrana (osoby blízké, PO sdružující autory, kolektivní správce)

2) majetková (licenční) § 12
trvají za života autora a 70 let po jeho smrti, jsou předmětem dědictví
právo autora své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak
změněného podobě, samostatně nebo v souboru či ve spojení s jinými prvky
udělit jiné osobě svolení k výkonu tohoto práva
právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla
uměleckého
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla
pro osobní potřebu

Výjimky a omezení autorského práva
Autorské právo je výlučné; výjimky a omezení práva autorského
lze uplatnit jen v zákonem stanovených zvláštních případech:
Volné užití (pro nekomerční osobní potřebu fyzických osob (§ 30) a vnitřní
potřebu právnických osob (§ 30a))
Bezúplatné zákonné licence (užití na základě zákona bez nutného
souhlasu autora a placení odměny):
Citace (§ 31)
Úřední a zpravodajská licence (§ 34)
Užití v rámci občanských a náboženských obřadů, školních představení
(§ 35)
Knihovní licence (§ 37)
Licence pro zdravotně postižené (§ 38) a sociální zařízení (§ 38e)
Licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a) a Náhodné užití (§ 38c)
Společné televizní antény (§ 38f)
Omezení odměny za provozování a vyloučení zdravotnických zařízení
Hotelové pokoje – max. odměna 50% (§ 23 alinea 2)
Poskytování zdravotnických služeb pacientům (§ 23 alinea 3)
Ani tyto výjimky však nesmějí být uplatněny v rozporu s běžným užitím
autorských děl anebo na škodu oprávněným zájmům autorů.

Třístupňový test (§ 29/1 AZ)
Podmínky musí být splněny kumulativně
1.
Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve
zvláštních případech stanovených v AZ a restriktivně
vykládaných
! § 3 OZ: výkon práva a povinností nesmí být v rozporu s
dobrými mravy vs. odkud se bere všechen ten obsah
2.
a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu
s běžným způsobem užití díla
? nelegálního obsahu, často předpremiérového, je plný internet;
lidé si přepalují CD&DVD
3.
a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné
zájmy autora
? nositel práva je výrazně krácen na zisku a mnohdy
nemá šanci ani návratnosti investice

Právní stereotypy
Pořízení kopie z nelegálního zdroje je obecně
považováno za volné užití i když je v rozporu s
dobrými mravy
Download je tradičně vnímán jako OK, upload a
sdílení jako protiprávní
V současnosti již P2P a stahování z filehostingů
nevyhovuje třístupňovému testu kvůli obrovskému
rozsahu a škodám obecně, a velkému objemu
chráněných dat sdílených jednotlivými uživateli
Neexistuje však soudní rozhodnutí, judikát, takže se
pohlíží tradičně
!

Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným
jednáním proti dobrým mravům (§ 424 OZ)

Volné užití (§ 30)
Užití díla pro osobní potřebu FO nebo vnitřní potřebu PO
(s výjimkou notových materiálů) včetně zhotovení jeho
rozmnoženiny
=> soukromé užití (rodina či osoby blízké)
Podmínky volného užití:

Zveřejněné dílo
Není dovoleno obcházet technické prostředky ochrany práv
Kopii si zhotovuje ten, jehož vlastní osobní potřebě má a bude
sloužit
Účel a užití výhradně k osobní nebo vnitřní potřebě; jinak nutný
souhlas nositele práva
Výjimky: Software, databáze, architektonická stavba, camcording
– tj. natáčení filmu při promítání v kině
! Je zakázáno odstraňovat nebo měnit elektronickou
informaci o správě práv k dílu a takto „upravené“ dílo užívat

Co není volné užití
Rozšiřování díla bez souhlasu autora včetně nabízení
za tímto účelem
Sdělování díla veřejnosti bez souhlasu autora (např.
jeho zpřístupnění z HDD, uložení na internetový server
ke stažení, promítání)
Užití nezveřejněného díla
Pořízení rozmnoženiny AV díla při promítání v kině
Zhotovení rozmnoženiny za účelem rozšiřování,
sdělování apod.
Obcházení technických prostředků
ochrany

Aktuální trendy
audiovizuálního
pirátství

Protipirátský boj v praxi

Aktuální trendy AV digi pirátství
Rychlé, levné, bez ztráty kvality
Předpremiérové filmy a aktuální trháky
Závody, kdo film „vydá“ dříve
Zahraniční seriály (titulky)
Uživatelé jsou ochotni za pirátský obsah platit
Variabilita, neomezený sortiment, jednoduchost
Uživatelé již nemusí překonávat ochranu
Filmy jsou připraveny k dalšímu šíření – IT, CD
Internet film rozšíří – zdroj pro vypalovače

Zdroje pirátských kopií
Výroba audiovizuálního díla (editoři, tvůrci speciálních efektů,
postprodukce, střižna, transport, test projekce)
Reklama a marketing (VIP, výrobci trailerů, novinářské projekce)
Akademie filmových věd (Oscar) či jiné instituce udílející filmové ceny
(akademici či jiní členové institucí)
Koprodukující televize
Kinodistribuce (kinoripy, zejména zahraniční)
Běžné promítání v kinech (natáčení filmu na kameru přímo z plátna)
Zahraniční Blu-ray disky, R5, DVD v jiných teritoriích
Audioripy - zahraniční obrazový rip + CZ dabing
Výroba DVD (authoring a mastering, lisování)
DVD distribuce (transport, sklady, obchody, uživatel)
Kabelové televize (hlavně seriály)
Stream
Běžné TV vysílání

Internetové pirátství
Online pirátství

Výrobkové pirátství

Filehostingové servery

Prodej DVD-R, CD-R

Video Index Sites

Inzertní servery, rubriky

Warez fóra & Blogy

Filmové portály

Uploadeři

Chat

Peer-to-peer (P2P)

Webové stránky, blogy

FTP servery

E-maily

Komunitní a akademické sítě

Nekalé pomůcky

Obaly a titulky
UGC (User generated content)
Streaming & Webcasting

Následky porušení autorského práva
Občanskoprávní odpovědnost na základě autorského
zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským)
náhrada způsobené škody; místo skutečně ušlého zisku se může autor domáhat
náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití
díla v době jeho užití
vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku ceny licence k užití díla

Přestupková odpovědnost na základě autorského zákona
(zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským)

pokuta 150 000 Kč či 100 000 Kč (nekalé pomůcky, elektronická informace)
náhrada škody

Trestní odpovědnost na základě trestního zákoníku
(§ 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)

odnětí svobody až na dva roky
peněžitý trest do 36,5 milionů Kč
propadnutí věci (např. PC, CD&DVD, kamera apod.)
při značném rozsahu, získání značného prospěchu nebo způsobení značné
škody a při charakteru podnikání odnětí svobody na šest měsíců až 5 let
při škodě či zisku velkého rozsahu nebo při spáchání činu ve velkém
rozsahu odnětí svobody 3 až 8 let
náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení

Audiovizuální pirátství v šetření PČR
Upload na filehostingové servery, šíření odkazů
na warez stránkách
Provozování stránek s embeddovaným videem
(Video Index Sites)
Upload na videoservery (YouTube, Nahnoji,
zahraniční) + provozování
Filehostingové servery

Výsledek vyhledávání

Vlk z Wall Street / Walter Mitty a jeho tajný život

Výsledek vyhledávání

Filehostingové servery 1
Původně odkládací prostor pro velké soubory - Nyní
komerční služba pro nelegální šíření filmů a jiného
chráněného obsahu
zák. č. 480/2004 Sb.! Výkladové stanovisko MPO ! www.mpo.cz/dokument107038.html
Minimální legální obsah
Vlastní vyhledávání podle názvu, typu apod. – specialita
ČR a SR
Odkazy: Warez fóra, Blogy, VIS, individuálně

Filehostingové servery 2
Nahrávání zcela zdarma + Motivace pro uploadery –
kredity a peníze
Zdarma stahování je omezené, standardní je placené
stahování
Zisky: reklama + kredity (kapacity) + předplatné (období)
Obstrukce při mazání (až po mnoha hodinách, ne o
víkendech)
Vyhledávání stejných či podobných souborů
Nabízení nejvíce či aktuálně stahovaných souborů
Opakované nahrávání stejných souborů
Vyplácení odměn i za zjištěné protiprávní
soubory

Odstraňování kopií
Přímé vyhledávání na českých i slovenských úložištích
(např. Hellshare, CzShare, Fastshare, Euroshare,
Quickshare atd.)
Manuální kontrola výsledků hledání = zajištění relevance
hlášených odkazů
Manuální vyhledávání na problematických serverech
(Ulozto, Datoid)
Sbírání odkazů z warez fór a fanouškovských stránek
Mazáno z více než 110 českých a zahraničních úložišť
Následná kontrola odstranění nahlášeného obsahu
Úsilí o zavedení systémových opatření: neumožnění
opětovného nahrávání (hash), blokování pirátských
uživatelů a IP adres, odstranění vyhledávačů,
zrušení monetizace a kreditních systémů`

Smazané soubory - leden až prosinec 2012
(981 230 smazaných souborů)
14 307
19 345
12 646
4 347
19 539
147 860

315 261

247 601
200 324

Smazané soubory - leden až prosinec 2013
(2 162 982 smazaných souborů)
60 719
68 735
30 753
2 128
142 037 19 922
74 133

376 586
1 313 096
74 873

Smazané soubory - leden 2014
(250 753 smazaných souborů)
10 531
1 945
2 074
9 710
97 590

260 064
58 523
2 772

Uploadeři
•
•
•
•
•

Aktivní a vědomý upload
Kvalifikované jednání
Často předpremiérové tituly
Uploadují ve velkém, najímají „zaměstnance“
Motivace: Provize a kredity + Prestiž
Hellshare: Peníze
CZShare: Peníze
Fastshare: Peníze
Sharerapid: Peníze
Ulozto: Kredity ke stahování = majetkový prospěch
• Odkazy zveřejňují na warezových fórech (Warforum,
Warcentrum)

Warez fóra
např. Warforum, Warcenter, War-forum.net
diskusní fóra o warezu (pirátském obsahu), příspěvky vkládají
uživatelé
členěná struktura, sekce na různé druhy děl a různé kopie
podsekce např. Filmy CZ/SK nebo CZ/SK dabované apod.
přesná pravidla co kam patří a jak má vypadat příspěvek
samospráva: moderátoři, admini, uživatelé hlásí závady
hierarchie uživatelů podle počtu a hodnoty příspěvků –
hodnosti
do některých sekcí či diskusí mají přístup jen vyšší hodnosti
„jen“ odkazy, které vkládají uživatelé
odpovědnost provozovatele

Stránky s embedovaným videem (VIS)
Online filmy a seriály
účelová struktura webu
obsah uložen jinde – technické a
„právní“ důvody
zpřístupnění realizováno přes VIS
! bez odkazu často nemůže
k zpřístupnění dojít
provozovatel soubory sám ukládá vs.
embedy ukradené z jiné stránky

Spolupachatelé, účastníci
? kdo upravuje stránku a
generuje linky
? kdo ukládá obsah
? kdo provozuje stránku a
inkasuje příjmy

"Za zásah do výlučného autorského práva je potřeba považovat jakékoli
zpřístupnění díla veřejnosti způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na
místě a v čase podle vlastní volby, tj. i prostřednictvím pouhého ‚linku‘
nezávisle na vlastnictví či užívání rozmnoženiny díla, která je prostřednictvím
linku zpřístupněna (tzn. zpřístupnění jako tzv. mirror downloading či embedded
link). V tomto ohledu se jedná o další užití díla, ke kterému je
zásadně nutný souhlas majitele autorského práva k zpřístupněnému
dílu. Obdobné platí i o framingu, který je také protiprávní.“
Autorský zákon: komentář / Ivo Telec, Pavel Tůma, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007

Stránky s embedovaným videem (VIS)
Právní otázky, 2 PM rozsudky, rozhodnutí NS+ÚS
embedding odkaz je sdělování díla veřejnosti
provozování stránky s embedy může naplnit znaky skutkové
podstaty TČ dle § 270
nezáleží, kde je uložena kopie ani kdo ji udělal
zásada autorskoprávní neodvislosti jednotlivých aktů užití díla
protiprávní jak kradené embedy (KS Liberec), tak vytvořené (KS
Brno), 1 PM SR
úmysl jednoznačně prokázán tím, že obžalovaní pokračovali v
trestné činnosti i po doručení varování ČPU
rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 137/2013
z 27.2.2013 a č.j. 5 Tdo 271/2013 z 29.5.2013
rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 1768/13 z 10.9.2013
zamítl paralelu s I. ÚS 69/06 a argumenty o subsidiaritě TR
v dalších argumentech odkázal na rozhodnutí NS

KS Liberec 19.9.2012, č.j. 31Tmo 5/2012,
ve věci mladistvého Tulipána (1984):
„Obžalovaný v daném případě (...) sám vybíral filmy, svým
počínáním ovlivňoval, co bude nabízeno. Byl odpovědný za obsah
svých internetových stránek, sám je vytvářel a spravoval. Vložením
embeddingu, tj. vložením připraveného kódu, odkazující na obsah
umístěný na jiné internetové stránce, tak zpřístupnil obsah jiné
internetové stánky tak, že tento obsah mohl zhlédnout kdokoliv, na
místě a v čase dle vlastní volby a to na té stránce, kde byl
embeddovaný link umístěn bez nutnosti přejít na internetovou
stránku jinou. I krajský soud se tedy ztotožnil se závěrem, že v
daném případě /při platnosti zásady autorskoprávní neodvislosti
jednotlivých aktů užití díla/, bylo zpřístupnění díla obžalovaným
prostřednictvím embedded linku sdělováním díla veřejnosti ve
smyslu ustanovení § 18 odst. 2 AZ a k takovému užití /umístění
embeddinku/ musel mít souhlas majitele autorského práva.“
„(...) je tedy bezvýznamné, kde se v počítačové síti
rozmnoženina díla, která je osobou sdělovatele
zpřístupněna, právě nachází“

Nejvyšší soud, č.j. 8 Tdo 137/2013 z 27.2.2013,
ve věci mladistvého Tulipána (1984):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nejvyšší soud odmítl dovolání mladistvého, zabýval se
námitkami:
zveřejnění odkazu není užitím díla – viz Google
stránka s odkazy je pouhé provozování zařízení dle § 18 odst. 3
AZ
absence úmyslu – nebyl povinen respektovat výklad ČPU
jednalo se o omluvitelný právní omyl
znak „nikoli nepatrně“
subsidiarita trestní represe
„jednalo se o neoprávněnou činnost, neboť využíval
hypertextových odkazů umístěných na svých WWW stránkách
sloužících pro interaktivní komunikaci mezi udělovatelem
a příjemcem (tzv. linking).“

Ústavní soud sp. zn. III. ÚS 1768/13 z
10.9.2013, ve věci ml. Tulipána (1984):
ÚS odmítl ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou
Stěžovatel vystavil svou argumentaci na pokračující polemice s názorem
nalézacího soudu, aniž by nějakým způsobem reflektoval skutečnost, že další
dva nezávislé soudy se s jím vznesenou argumentací ve všech podstatných
částech obsáhle vypořádaly (srov. zejména s. 4 až 13 předmětného usnesení
Nejvyššího soudu).
Poukazy na stěžovatelem zmiňovaný nález ÚS z 12.10.2006 sp. zn. I. ÚS
69/06 jsou v projednávané věci nepřípadné. Vedle skutečnosti, že v
předmětném případě se jednalo o zcela jiný druh porušení autorských práv, je
nutné konstatovat, že ve zmiňovaném nálezu ÚS obecným soudům vytknul
především to, že se nedostatečným způsobem zabývaly jednak naplněním
kritéria společenské nebezpečnosti, jakožto materiální stránky trestného činu,
a rovněž tak možností vyřešení stěžovatelova jednání netrestní cestou. Žádné
z těchto pochybení však nelze obecným soudům v projednávané věci
vytknout, neboť odvolací i dovolací soud se důkladně a obsáhle vypořádaly se
všemi stěžovatelovými námitkami, včetně otázek společenské
škodlivosti stěžovatelova jednání a možností aplikace zásady
subsidiarity trestní represe (viz s. 12 a 13 usnesení
Nejvyššího soudu) - kráceno.

KS Brno 13.11.2012, č.j. 4To 452/2012, ve
věci M. Běhala (1989):
„Obžalovaný (...) užíval metody tzv. embeddingu, tedy metodu
vloženého kódu, který odkazoval na obsah umístěný na jiné
internetové stránce (...). Takový způsob odkazování na
chráněný obsah umístěný na serveru třetích stran nelze
narozdíl od tzv. prostého linku charakterizovat jinak než
sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 2 AZ.“
„Odvolací soud se ztotožňuje se soudem nalézacím v tom, že
zásadním ve vztahu k subjektivní stránce trestného činu je v
daném případě to, že obžalovaný v trestné činnosti pokračuje i
poté, co mu bylo doručeno varování České protipirátské unie
vyzývající k zanechání činnosti, kterou porušuje autorská
práva. (`) Jednání obžalovaného tak v žádném případě nelze
posuzovat v intencích ustanovení § 19 TZ, tedy jako
omyl právní, a zcela namístě je závěr nalézacího
soudu o tom, že obž. jednal v úmyslu přímém
ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) TZ.“

Nejvyšší soud, č.j. č.j. 5 Tdo 271/2013 z
29.05.2013 , ve věci M. Běhala (1989):
„Použití metody vloženého kódu (tzv. embeddingu) je
nepochybně jedním ze způsobů sdělování autorského díla,
zvukově obrazového záznamu, jejich rozmnoženiny či jiného
předmětu ochrany veřejnosti, k jehož použití je oprávněn pouze
ten, kdo je vlastníkem autorského díla, zvukově obrazového
záznamu nebo jiného předmětu ochrany, anebo kdo je osobou,
které svědčí odpovídající práva k dílu, ke zvukově obrazovému
záznamu nebo k jinému předmětu ochrany podle autorského
zákona. Proto použije-li osoba odlišná od vlastníka díla,
zvukově obrazového záznamu či jiného předmětu ochrany nebo
od jiné oprávněné osoby uvedenou metodu, která je technicky
způsobilá zpřístupnit veřejnosti autorské dílo, zvukově
obrazový záznam, jejich rozmnoženinu nebo jiný předmět
ochrany, neoprávněně tím zasáhne do zákonem
chráněných práv jejich nositelů.“

Videoservery
YouTube
i celé filmy
obrovské počty zhlédnutí
české filmy
Zahraniční: YouWatch, Netu.tv, Mail.ru, Vk.com
zisky: reklama + někde delší přehrávání zpoplatněno
obsah smazán po razii na Megaupload, nyní nový
Stagevu.com: vyhledávač, hostován v ČR
České a slovenské: Ceknito, Zkouknito, Nahnoji, Vii
zisky: reklama
některé přímo spojeny s VIS
seriály i filmy

Sdílecí počítačové sítě P2P

Peer-to-peer (P2P)
Klient = program, který eviduje nabídky, vyhledá
poptávaný soubor, zkontaktuje poptávajícího a
nabízejícího a technologicky zajistí přenos
Nyní necentralizovaný – data „netečou“ přes centrálu,
ale bez určitých centrál systém nefunguje
Protiprávnost není v technologii, ale v charakteru
šířených dat
P2P jsou populární právě kvůli nelegálním datům; aby
systém fungoval, uživatelé musí obsah zpřístupňovat
Direct Connect - DC (často povinné sdílení určitého
objemu dat, např. 5 GB)
eDonkey (uživatel sdílí stahované bloky)
BitTorrent (uživatel zároveň sdílí vše co stahuje
+ kvalifikované jednání – příprava torrentů)

BitTorrent
uživatel v klientu vytvoří .torrent soubor, uloží na
torrent index a vytvoří příspěvek filmu
torrent index – stránky obsahující příspěvky filmů a
.torrent soubory
stažený .torrent soubor obsahuje informace o sdíleném
souboru; jeho prostřednictvím dochází ke sdílení
.torrent soubor se připojí k nadefinovanému torrent
trackeru, který eviduje uživatele aktuálně sdílející části
souboru
torrent tracker řídí přenos sdíleného souboru
torrent klienti: Azureus – Vuze, uTorrent
The Pirate Bay – provozovatelé pravomocně
odsouzeni, přesto index i tracker fungují dál
v zahraničí blokování přístupu = stěhování
na nové adresy

FTP servery
File Trasfer Protocol - Protokol pro
přenos souborů
FTP = prostor přístupný z Internetu
Stahování a nahrávání pomocí FTP
klientů – např. Total Commander
Přístup může být omezen heslem, IP
adresou
Různá uživatelská práva
TopSites
Vysoké školy, akademická
pracoviště, velké firmy, ISPs

Weby s obaly a titulky
přímé porušení práva
hosting souborů s chráněným obsahem
přímé odkazy

obaly = chráněné dílo
zatraktivňují pirátský produkt
pravomocné rozhodnutí soudu (Rozsudek
Okresního soudu ve Znojmě ("obalycd.cz") ze dne 24.7.2002)

titulky = chráněné dialogy, překlad
usnadňují pirátství a šíření kopií
ze zahraničí opatřených češtinou

Pirátský online business
Pirátství je populární = zaručená návštěvnost

Filehostingové servery
prodej rychlosti a objemu
(někdy samotný přístup)
předplatné (na určité období)
reklama

Warez fóra
reklama
prodej přístupů a VIP přístupů
doplňkový prodej (trička)

Video index sites
reklama
prodej přístupů
odměny od video serverů

Uploadeři
• kredity
• finanční odměny

DC huby
• finanční dary
• VIP status
• reklama

BitTorrent trackery
• reklama
• VIP status

FTP servery
• prodej přístupů
• dary

Účastníci na protiprávním jednání
Pomocník, Návodce & Organizátor
technicky umožní porušení práva, odstraní překážky, poskytne radu
Direct Connect huby (určují pravidla - nutí sdílet, zprostředkují kontakt)
torrent trackery a indexy (organizují a řídí přenos včetně sdílení; hostují torrenty)
eDonkey servery (zprostředkují kontakt, zároveň sdílí)
Kazaa Supernodes a Network supernodes (zprostředkují kontakt, jako uživatelé
mohou zároveň sdílet)
Warez fóra – usnadňují a organizují porušování práv, zvyšují škodu
FTP servery, Filehostingové servery, UGC (User generated content), Weby s obaly
a titulky: hostují nelegální obsah, záleží na znalosti a úmyslu
Aktivní odkazy jsou přímým porušením práva, provozovatelé navíc zvyšují škodu:
Video index site (spouští se přímo na stránce), Blogy, Weby s obaly a titulky

Uživatelé
využívají protiprávního jednání jiných osob, hodnocením je podněcují
Sdíleči (vědomě či použitím určitého P2P klienta sdílí chráněné
soubory)
Sosači (pouze stahují, ale download je vědomé
využívání protiprávního jednání jiné osoby – vyhovuje
třístupňovému testu?, rozpor s dobrými mravy?)

DVD-R (hmotné) pirátství
Původní zdroj: Internet, vydaná DVD a BD,
Komerční pirátství: burzy, podomní prodej,
továrny, firmy, inzeráty
často se jedná o osoby s bohatým trestním rejstříkem

„Přepalování“+Flashky: kamarádi, škola,
práce, známí, obec
Rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby nesmí být
použita k jinému účelu
Kopii díla pro osobní potřebu nelze dále půjčit ani darovat
V rozporu se zákonem se ale kopie lavinovitě šíří mezi
desítkami a stovkami uživatelů
Není rozhodné, zda se jedná o šíření komerční či nikoli

Zločin a trest
Neoprávněný zásah do autorských práv je především autorskoprávní
delikt
Objektivní povinnost k náhradě škody a vydání bezdůvodného
obohacení (! na § 40 odst. 4 AZ) – zpravidla citelnější než trestní postih
Odpovědný je porušitel vs. Povinnost předcházet škodám
Trestný čin – intenzita, úmysl, individuální odpovědnost
§ 270 trestního zákoníku je blanketní ustanovení
Neznalost zákona neomlouvá
Úmyslné jednání (postačí nepřímý úmysl)
– Nikoli náhodné, neuvědomělé jednání
Trestní postih za účastenství, např. pomoc, návod, organizátorství
I v případě, že jednání není porušení AP, zůstává
odpovědnost za škodu a způsobí-li škodu více škůdců,
může být vymáhána po kterémkoli z nich celá

Jak legálně stahovat či sledovat filmy
Legální stahování či sledování filmů za poplatek
http://cz.topfun.tv/
http://www.voyo.cz
http://ivio.tv
http://www.o2-tv.cz/videoteka/
http://www.aerovod.cz
http://dafilms.com/
http://www.apple.com/cz/itunes/
http://www.hbogo.cz
http://www.kliktv.cz
https://mubi.com
http://vimeo.com/ondemand
Bezplatné služby
http://ivio.tv
http://www.stream.cz (video, spoty, TV pořady, filmy)
http://play.iprima.cz (www.primaplay.cz)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani
http://emol.org/movies/

Děkujeme za pozornost!
Filmy nejsou zadarmo
www.filmynejsouzadarmo.cz
info@filmynejsouzadarmo.cz
SKRIPTA A PREZENTACE KE STAŽENÍ V SEKCI DOWNLOAD

Česká protipirátská unie
www.cpufilm.cz
cpufilm@cpufilm.cz
Protipirátská linka: 222 328 767
SKRIPTA A PREZENTACE KE STAŽENÍ V SEKCI ZAJÍMAVOSTI

