
 

 

Tisková zpráva České protipirátské unie z 23. května 2012 

Moderátor z Warcentra odsouzen  

Zlín, 23.5.2012: Okresní soud ve Zlíně dnes uznal 29letého muže vinným z porušení autorského 
práva, práv souvisejících s právem autorským a práv databázi, za což mu uložil trest odnětí 
svobody ve výměře 18 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 3 
let a trest propadnutí věci. Poškozené odkázal soud s jejich nároky na řízení ve věcech 
občanskoprávních. Rozsudek je již pravomocný, neboť jak státní zástupce tak obžalovaný se vzdali 
práva na odvolání. Jedná se o jeden z nejzávažnějších případů porušování práv, které české soudy 
dosud řešily. Odsouzený moderátor diskusního warezového fóra Warcenter vystupující pod 
přezdívkou „Nerez“ se trestné činnosti dopouštěl po dobu 4,5 roku a na internet za tu dobu umístil 
na 14 tisíc nelegálních kopií audiovizuálních děl – filmů a epizod seriálů. Odkazy na tyto nelegální 
kopie pak zveřejňoval na warezových fórech, tedy stránkách speciálně určených pro zveřejňování 
odkazů a informací o nelegálních kopiích filmů, hudby, knih a počítačových programů. „Pachatel 
dokonce nelegální kopie uploadoval na internet i v okamžiku zahájení domovní prohlídky,“ 
informovala Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie. Jeho „uploady“, tedy soubory, 
které na internet nahrál, byly přitom warezovou komunitou vysoce ceněny, takže si je stahovalo 
velké množství uživatelů internetu. 

Odsouzenému muži hrozil trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, soud mu však 
nakonec uložil trest v dolní třetině maximální trestní sazby. Jednalo se o prvně trestaného 
pachatele, takže uložení podmíněného trestu se dalo přepokládat. České soudy v případech 
porušování autorských práv ukládají daleko mírnější tresty než za jiné hospodářské trestné činy, a 
to i v případech, kdy rozsah trestné činnosti a její následky jsou mimořádně velké. Pachatelé sice 
zpravidla nemají ze svého protiprávního jednání nijak velký zisk, to však nic nemění na výši 
majetkové újmy, kterou svým jednáním způsobí nejen poškozeným držitelům práv, ale i legitimním 
distributorům a v podobě úniku daní a odvodů také státu*). Ukládání nízkých podmíněných trestů, a 
to i v případech speciální recidivy, tj. když se pachatel dopustí přes předchozí pravomocné 
odsouzení stejného trestného činu, není v české soudní praxi výjimkou. „Výše i druh trestů 
ukládaných za porušování autorských práv rozhodně nepůsobí na společnost preventivně,“ sdělila 
Prchalová, „takže není divu, že se této trestné činnosti dopouští stále více osob“. Přesto však 
rozsudek vítá: „Z diskuzí je zřejmé, že warezová veřejnost jako „trest“ uznává jen nepodmíněné 
odsouzení k odnětí svobody či „pokutu“, tj. peněžitý trest nebo náhradu škody. Avšak i podmíněný 
trest může odsouzeného citelně postihnout, zejména pokud se ve zkušební době dopustí jiného 
trestného činu, na který soudy hledí přísněji, což může být například i způsobení dopravní nehody 
či neplacení výživného. Zápis v trestním rejstříku mu pak může zkomplikovat hledání zaměstnání či 
znemožnit získání živnostenského oprávnění,“ dodává. „A stále je odpovědný za způsobenou 
majetkovou újmu, které se mohou poškození domáhat občanskoprávní žalobou,“ doplňuje. 

 
Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie  
marketa.prchalova@cpufilm.cz, http://www.cpufilm.cz 

                                                 
*)

 Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) publikovala 17. března 2010 studii, v níž uvádí, 

že digitální pirátské kopírování v Evropské unii způsobilo v roce 2008 tzv. kreativnímu průmyslu (TV, filmový průmysl, 

hudební průmysl, software), jenž produkuje zhruba 6,9 % HDP, ztrátu asi 10 miliard euro a 185 000 pracovních míst. 

Studie předpovídá, že pokud se nezmění legislativa a bude zachován dosavadní trend, vzrostou tyto škody do roku 2015 

celkem na 240 miliard euro a ubude 1,2 milionu pracovních míst. Studie do své metodologie zatím nezahrnula ztráty 

z pirátského kopírování knih, které jsou doposud ve srovnání s jinými oblastmi, malé. Blíže viz 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital%20Economy%20-

%20TERA%281%29.pdf    a     http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital%20Ec

onomy%20-%20Exec%20Summary.pdf 

Analytická společnost IDC v roce 2008 došla k závěru, že snížení míry pirátství o deset procent by pro českou 

ekonomiku znamenalo během čtyř let vytvoření tisíců nových pracovních míst, vzrůst HDP o 8,9 miliardy korun a 

zvýšení výnosů z daní o téměř 2 miliardy korun, blíže viz http://byznys.ihned.cz/podnikani-a-dane/c1-52009420-ztraty-

zpusobene-softwarovym-piratstvim-rostou-jaka-je-situace-v-jednotlivych-castech-sveta 
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