
 

Odvolací soud potvrdil rozsudek nad uploaderem

Brno,  24.10.2013:  Krajský  soud  v Brně  zamítl  včera  odvolání  sedmatřicetiletého  Reného
Rozmahela z Brna proti  rozsudku Městského soudu v Brně. Ten jej  23.7.2013 uznal vinným ze
zločinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle
§ 270 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, za což mu uložil trest odnětí
svobody na tři (3) roky, jehož výkon podmíněně odložil na pět (5) let. Odsouzený pod přezdívkami
"hudrak" a „Janome1“ z Brna uploadoval po téměř rok velké množství filmů zejména na servery
www.czshare.com,   www.hellshare.com a   www.share-rapid.com a odkazy na ně zveřejňoval  na
warezovém diskusním fóru  www.warforum.cz. Do hledáčku České protipirátské unie se dostal po
několika měsících své činnosti,  kdy 3 dny před premiérou na DVD uložil  na internetové servery
pirátské  kopie  českého  filmu  "Nevinnost",.  Proto  na  něj  v říjnu  2011  podala  ČPU na  Městské
ředitelství policie Brno trestní oznámení. 

Kromě podmíněného  trestu  byla  odsouzenému uložena  přiměřená  povinnost,  aby  ve zkušební
době dle  svých sil  nahradil  škodu,  kterou trestným činem způsobil.  Poškozeným zastoupeným
Českou protipirátskou unií přiznal soud náhradu škody v celkové výši 11.040.663,- Kč, Supraphonu
pak 851,- Kč. Vzhledem k tomu, že je odsouzený nezaměstnaný, nelze reálně předpokládat, že by
ve zkušení době svého odsouzení splatil alespoň nějakou podstatnější část škody, kterou způsobil.
Sám si přitom trestným činem přišel asi na deset tisíc korun, které mu dle jeho přiznání vyplatili
provozovatelé  úložišť.  Na  ta  přitom  uložil  2411  titulů  z nichž  k  1818  drží  práva  poškození
zastoupení  ČPU.  Pirátské  kopie  zpřístupněné  odsouzeným  byly  jen  ze  serverů  sharerapid  a
hellshare staženy 54 512krát,  tituly členů pak 43 398krát. Mezi filmy které odsouzený nelegálně
zpřístupnil  byly  např.  tituly „Skyline“,  „Captain America:  První  Avenger“,  „Maturiťák“,  „Celebrity“,
„Paul“,  „Senna“, „Top Gear: Apokalypsa“,  „X-Men: První třída“, „Zkažená úča“ či „Hanna“. Soud
přitom námitky obžalovaného, že škoda je nadnesená i z toho důvodu, že uživatelé, kteří si filmy
stáhli  z internetu,  by  si  je  pravděpodobně  nekoupili  v běžné  distribuční  síti  a  tím  pádem  by
poškozeným neušel tak velký zisk, odmítl s tím, že se to dá přirovnat k situaci, kdy by se překupník
kradených věcí hájil tím, že by si kradené zboží zákazníci za běžnou cenu v obchodě nekoupili.

Trest, který byl odsouzenému uložen, přitom patří mezi nejpřísnější. Přesto, že byl odsouzen za
spáchání trestného činu porušení autorských práv v nejvyšší kvalifikované skutkové podstatě, kdy
byl ohrožen trestem odnětí svobody na tři léta až osm let, a soud mu tedy uložil trest na samé
spodní hranici  zákonné trestní sazby, je bohužel zvykem, že i v jiným případech soudy ukládají
pouze tresty nepřevyšující tři léta. Česká protipirátská unie eviduje celkem sedm případů uložení
trestu  odnětí  svobody  na  tři  léta,  kromě  odsouzeného  Rozmahela  však  s  dvěma  výjimkami
nepřesahuje zkušební doba 42 měsíců. Těmi výjimkami jsou odsouzení inzerenti,  kteří však byli
odsouzeni i za jiné trestné činy, tehdy dvaatřicetiletému Pavlovi Cifrovi uložil Okresní soud v Mostě
za trestné činy podvodu ve 4. odstavci a porušení autorského práva ve 2. odstavci trest odnětí
svobody na tři léta s dohledem podmíněně odložený na pět let, trest propadnutí věci a náhradu
škody dle svých sil, a tehdy třicetiletého Radka Trosta poslal Obvodní soud pro Prahu 4 za trestné
činy  manipulace  s kurzem  investičních  nástrojů  a  porušení  autorského  práva  do  vězení
nepodmíněně na 3 roky ve věznici s ostrahou a dále mu uložil trest propadnutí věci. To v případě
pětašedesátiletého Josefa Doudy uložil  Okresní soud v Táboře trest hluboko pod spodní hranicí
zákonné trestní sazby, a to odnětí svobody na 20 měsíců podmíněně odložený na 42 měsíců a
trest propadnutí věci.

Odraz kauzy v médiích: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101024/obsah/287072-tresty-
za-internetove-piratstvi/
http://www.novinky.cz/krimi/317171-daval-na-internet-odkazy-na-filmy-dostal-podminku-a-ma-
zaplatit-11-milionu.html
http://www.zive.cz/bleskovky/krajsky-soud-v-brne-potvrdil-tvrdy-trest-pro-muze-ktery-sdilel-filmy/sc-
4-a-171066/default.aspx
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