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Největší česká pirátská stránka zavřena
Chomutov, 29.5.2012: Chomutovská policie minulý týden obvinila dva muže
z provozování největšího českého pirátského serveru Kinotip.cz. Otec a syn jsou podezřelí,
že si provozováním stránky s embeddovaným videem a odkazy na pirátské kopie filmů a
seriálů přišli za necelé dva roky minimálně na částku, která se blíží hranici dvou milionů
korun. Pachatelé se pasovali do role jakési české obdoby serveru The Pirate Bay a policii i
držitelům práv vzkazovali „zákon je na nás krátký, možná nás časem chytíte a potrestáte,
ale tresty jsou v Česku nízké, takže nám se porušování zákonů bohatě vyplatí“. Česká
protipirátská unie (ČPU) provozovatele opakovaně upozorňovala na porušování
autorského práva a žádala upuštění od protiprávního jednání. Pachatelé však tyto výzvy
ignorovali a dál pokračovali v nelegální činnosti, ČPU proto podala v únoru 2010 na
pachatele trestní oznámení.
Stránka Kinotip.cz zpřístupňovala desetitisíce filmů a epizod seriálů včetně takových,
které dosud běžely v kinech či ještě nebyly v Česku vysílány. Proto byla trnem v oku nejen
českým držitelům práv, ale i zahraničním studiím. Kromě online filmů a seriálů a sekce
s odkazy na nelegální kopie audiovizuálních děl umístěné na jiných serverech
zpřístupňoval Kinotip.cz i velké množství pornonahrávek, v jednom případě došlo i ke
zveřejnění dětské pornografie. Na závadnost nahrávky provozovatele opakovaně
upozorňovali i sami návštěvníci stránek, provozovatelé jim však arogantně vzkázali, že ji
neodstraní a učinili tak až na výzvu policie.
Dle odhadů přesahovala denní návštěvnost stránky 200 tisíc unikátních návštěvníků
denně a generovala provozovatelům obrovské zisky za reklamu. Největší rozkvět zažila
stránka koncem roku 2011, kdy ji podle dostupných statistik mohlo denně navštěvovat na
250 tisíc uživatelů. Reklamu stránce udělala i Česká pirátská strana, která spustila
v červenci 2011 její kopii (mirror). První útlum přišel v souvislosti se zátahem americké
justice proti serveru Megaupload. Pirátské kopie filmů a seriálů, které Kinotip.cz
zpřístupňoval, byly totiž nejčastěji umístěny právě na serveru Megavideo, který byl také
zavřen. Navíc ostatní zahraniční videoservery odstranily ve snaze vyhnout se pozornosti
policie nelegální kopie, které na nich byly uloženy. Provozovatelé stránky Kinotip.cz se
však nechtěli vzdát a přes své vysoké zisky vyhlásili sbírku na provozování vlastního
videoserveru Servertip.cz. Koncem dubna pak ohlásili velký návrat stránky Kinotip.cz.
Pachatelé nejsou v hledáčku policie poprvé, již v listopadu 2006 u nich policie dělala
domovní prohlídku v souvislosti s porušováním autorských práv v lokálních peer-to-peer
(P2P) sítích provozovaných v Klášterci nad Ohří. Tenkrát nakonec ani jeden z nich
potrestán nebyl; policii se nepodařilo prokázat, zda se porušování práv dopustil otec nebo
syn. Další domovní prohlídku uskutečnili policisté již v souvislosti s provozováním stránky
Kinotip.cz v loňském roce, ale ani ta pachatelům nezabránila v pokračování v trestné
činnosti. Naopak u nich vzbudila pocit nepostižitelnosti, takže obvinění vůbec nečekali. V
současné době jsou stránky Kinotip.cz a Servertip.cz přesměrovány na vyhledávač
pirátského obsahu www.hellspy.cz.
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