Tisková zpráva České protipirátské unie z 4. prosince 2013
Druhý největší letošní filmový pirát obviněn

Ostrava, Praha 4.12.2013: Ostravská kriminální policie trestně stíhá 35letého muže z Ostravy,
který na filehostingová úložiště uploadoval tisíce neoprávněných kopií filmů. Muž vystupoval ve
warezové komunitě pod přezdívkou Rottwailer a na diskusních warezových fórech zveřejňoval
odkazy na nelegální kopie, které na internetové servery sám uložil. Zároveň si nechal od
provozovatelů těchto serverů vyplácet odměny – podíly za placené stahování jím vytvořených
souborů – dosahující až k deseti tisícům korun měsíčně a celkem si tak přišel na více než 110 tisíc
korun. Této trestné činnosti se dopouštěl téměř čtyři roky a v červnu 2013 ještě takto neoprávněně
zpřístupňoval téměř 13 tisíc kopií 1 700 různých filmů, které byly ostatními uživateli serverů
staženy téměř 500tisíckrát. Tím způsobil poškozeným zastoupeným Českou protipirátskou unií
škodu minimálně ve výši dosahující téměř 52 milionů Kč. Obviněný muž se tak zařadil na
pomyslné druhé místo letošních obviněných filmových pirátů; 22letý muž z Českobudějovicka
způsobil nelegálním zpřístupňováním filmů na internetu ještě o tři miliony vyšší škodu.
Za zločin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
podle § 270 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku mu hrozí trest odnětí svobody na tři léta až
osm 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. Povinnost uhradit škodu a vydat bezdůvodné obohacení mu může v odsuzujícím rozhodnutí
uložit i trestní soud. V říjnu Krajský soud v Brně zamítl odvolání jiného uploadera a potvrdil tak
sedmatřicetiletému muži jak uložený trest, tak povinnost nahradit škodu převyšující 11 milionů
korun.
Obviněný muž z Ostravy se trestné činnosti dopouštěl po velmi dlouhou dobu, v mimořádně
velkém rozsahu a ze zištných důvodů. Přesto, že mu provozovatelé filehostingových úložišť
vyplatili více než 110 tisíc korun, jejich zisk z účasti na trestném činu obviněného byl minimálně o
řád vyšší. Uploaderovi totiž za placené stahování „jeho“ souborů vypláceli daleko méně, než kolik
zaplatí uživatelé serveru provozovateli za kredit ke stažení těchto souborů. Zároveň provozovatelé
neplatí uploaderům za stahování zdarma, na kterém vydělávají prostřednictvím reklamy umístěné
na serveru. Provozovatel jednoho z největších úložišť přitom již dříve uvedl, že jeho zisky
z reklamy a za prodej kreditů ke stahování jsou víceméně totožné. Přesto, že si za zpřístupňování
nelegálních rozmnoženin chráněných děl, především filmů a software, přijdou provozovatelé oproti
uploaderům tohoto nelegálního obsahu cca na dvaceti až třicetinásobek jejich finančního zisku,
škody držitelů práv jsou ještě o dva řády vyšší. Provozovatelé úložišť si totiž za stažení běžné
kopie filmu účtují 85 haléřů až 1 korunu, což rozhodně nemůže pokrýt náklady držitelů práv na
výrobu filmu nebo nákup licence k jeho legálnímu šíření a pořízení českého dabingu. České a
česky dabované filmy jsou přitom na úložištích nejvíce vyhledávané. Existence pirátských úložišť,
jejichž obchodní model je postaven na zpřístupňování ukradeného duševního majetku, je
v současnosti hlavní překážkou rozvoje legálních distribučních platforem, které by divákovi nabídly
pestrý obsah za rozumnou cenu a v dobré kvalitě.
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