TK: Filmové pirátství - protipirátští psi Lucky a Flo v ČR, 5.11.2007, 14:00, Letiště Praha Ruzyně 
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Fenky Lucky a Flo, které se v poslední době mezinárodně proslavily v oblasti odhalování filmového pirátství, přijely představit své jedinečné schopnosti také do České republiky. Tito dva dnes pětiletí labradorští retrieveři byli vůbec jako první psi na světě vycvičeni na vyhledávání nelegálních DVD a CD disků. Loni fenky úspěšně absolvovaly    osmiměsíční   výcvik     v   Severním   Irsku. Ve středisku specializovaném na školení psů k detekci    výbušnin  se  naučily neomylně  rozpoznávat  polykarbonáty a další chemikálie specifické pro optické disky. 

Fenky sice samozřejmě nejsou schopny rozeznat rozdíl mezi legálním a pirátským nosičem, to ale při odhalování případů výrobkového pirátství nevadí - pašované zásilky a skryté sklady obsahují výhradně pirátské nosiče. 

Za výcvikem obou fenek stojí sdružení Motion Picture Association (MPA) reprezentující zájmy hlavních hollywoodských filmových studií a podporující protipirátské aktivity po celém světě. Nápad na využití této do té doby nemyslitelné metody vznikl v říjnu 2004 a již o rok později byl zahájen osmiměsíční výcvik, jehož celkové náklady nakonec dosáhly výše asi 17 000   $.   Výsledky   se  ale  dostavily   již  při  prvním   testovacím  nasazení  v  terénu  na londýnském letišti Stansted v červnu 2006 - fenky zde úspěšně identifikovaly i velké kontejnery  obsahující   pouze  několik  optických disků.   Následovalo  ostré  nasazení  psů v terénu při akcích  na  východě  i  západě  Spojených států, ve  Velké Británii,  Hong Kongu, v  Singapuru  a  Dubaji,  kde  oba  psi  předvedli  své  unikátní  schopnost i lokálním státním a celním orgánům. Stoprocentně tak potvrdili užitečnost takto vycvičených zvířat v boji proti výrobkovému pirátství.

Operace „Double Trouble“
Počátkem  března  tohoto  roku  se  Lucky  a  Flo  objevily  v  Malajsii, jejíž  trh  patří  mezi  ty s nejvyšším podílem pirátských DVD na světě, aby zde pomohly při společné akci malajského Ministerstva domácího obchodu a spotřebitelských záležitostí (MDTCA) a MPA nazvané „Operace Double Trouble“. 

Lucky a Flo nejdříve 13. března 2007 demonstrovaly své schopnosti v komplexu MASKargo v  bezcelní  zóně  mezinárodního  letiště  v Kuala  Lumpuru  představitelům  malajské policie a celní správy, ale také zástupcům aerolinek, dopravních a přepravních společností a médií. Následovala série zátahů proti výrobcům a distributorům pirátských optických disků.

Akce,   která   byla   původně  plánována   jako   měsíční  mise,   byla   nakonec,   vzhledem k ohromnému úspěchu, prodloužena na půl roku a oba psi nakonec opustili Malajsii až 30. srpna. Byli nasazováni společně s malajskými bezpečnostními složkami při kontrole podezřelých zásilek určených pro export ze země a při kontrole vytipovaných oblastí Kuala Lumpuru, Johor Baru a Penangu. Na týden si Lucky a Flo navíc „odskočily“ na Filipíny, kde pracovaly  společně  s představiteli  organizace  Optical  Media  Board. Dohromady se Lucky a Flo zúčastnily v Malajsii a na Filipínách 35 zátahů proti výrobcům a distributorům optických disků.

Šestiměsíční působení obou psů v Malajsii skončilo ohromným úspěchem – díky jejich pomoci bylo zadrženo 1.88 milionu pirátských disků v prodejní ceně asi 3.5 milionu $, odhaleny dvě lisovny DVD disků a jedna lisovna VCD disků v ceně asi 2 milionů $ (dohromady produkovaly asi 10 milionů pirátských disků ročně). Navíc bylo zadrženo 26 podezřelých a odhaleno množství vypalovacích dílen s celkem 97 vypalovačkami. 

Malajské skupiny stojící za místním obchodem s pirátskými nosiči začaly dokonce podnikat kroky  zaměřené  speciálně  proti  této  nové  hrozbě.  Když Lucky  a  Flo  objevily 13. června v   Johor  Baru  skryté   skladiště  obsahující   přibližně  100  000  pirátských  disků  s   filmy a počítačovými hrami, našli zde vyšetřovatelé kromě pirátských disků také živočišné uhlí, které mělo zabránit pronikání pachu disků do okolí a tak i jejich objevení vycvičenými psy. Ani tato metoda ale nezabránila objevení skladu. Nakonec místní skupiny organizovaného zločinu dokonce na hlavy psů vypsaly odměnu ve výši 100.000,- RYM (malajsijský ringgit), což v tu dobu činilo 30.000,- $ a v současném přepočtu přibližně 570.000,- Kč. 

Nasazení Lucky a Flo v Malajsii ale přineslo i další důležitý pokrok v boji proti místním padělatelským gangům. Na základě výsledků této mise získalo malajské Ministerstvo domácího obchodu a spotřebitelských záležitostí od malajského parlamentu rozpočet na zřízení vlastního vyšetřovacího týmu využívajícího speciálně vycvičených psů. Podle nedávno podepsané dohody pak první dva „psí vyšetřovatele“ pro tuto jednotku vycvičí MPA.

Během téměř půlročního pobytu v Malajsii se Lucky a Flo staly svým způsobem celebritami  a Malajsie se s nimi nakonec rozloučila ve velkém stylu jako se skutečnými hrdinkami. Dne  20. srpna 2007 jim malajské Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo medaile a státní vyznamenání za vynikající výsledky v boji proti filmovému pirátství. Po příletu do USA pak oba psy přivítal starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Lucky a Flo se představí v ČR
Nyní Lucky a Flo přijely představit své jedinečné schopnosti i do České republiky, kde by mohli v budoucnu podobně vycvičení psi pomoci v boji nejen proti příhraničnímu pirátství, pro které je Česká republika v současnosti kritizována na mezinárodní úrovni, ale i na bleších trzích a autoburzách neslavně proslulých prodejem vypalovaných DVD-R. Stejně vycvičení psi však mohou pomoci i jinde, např. na letištích při kontrole zásilek a zavazadel. Jsou totiž schopni nalézt byť i jediný přepravovaný disk. Malé počty pirátských disků přitom bývají přepravovány zejména jako mastery pro další kopírování ve velkém. Stejně tak mohou takto vycvičení psi vyhledat přepravované či skladované disky v automobilech a na jiných místech.
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Motion Picture Association of America (MPAA) vznikla v roce 1922 a v součastné době sdružuje šest hlavních hollywoodských filmových studií:  Buena Vista International, Paramount Pictures Company, Sony Pictures Releasing International Corporation, Twentieth Century Fox International   Corporation,   Universal   International  Films a Warner Bros Pictures International.

Motion  Picture  Association  (MPA),  která  byla  založena  v  roce  1945,  pak  podporuje a  zastřešuje  protipirátské  programy  po  celém  světě  a  reprezentuje  zájmy  svých  členů a americký filmový průmysl na světovém trhu. MPA řídí své protipirátské aktivity z ústředí v Los Angeles a prostřednictvím regionálních centrál. Centrála pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), pod kterou spadá i Česká republika, sídlí v Bruselu. Další pobočky jsou pak v Sao Paolo pro oblast Latinské Ameriky, v Montrealu pro Kanadu a v Singapuru pro asijsko pacifickou oblast. Více informací o MPA najdete na internetové adrese: http://www.mpaa.org.



Halli Kristinsson
Vice President, Regional Director, Anti-Piracy Europe, Middle East & Africa
Halli Kristinsson původem z Islandu stojí v čele pobočky MPA pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky od 17. května 2006. Do jeho kompetence spadá spolupráce s 35 lokálními protipirátskými organizacemi. V období před svým jmenování do funkce, stál v čele islandské protipirátské organizace SMAIS (Samtök Myndrétthafa á Íslandi) reprezentující islandský filmový průmysl a protipirátské aktivity v této oblasti. V jeho životopise nechybí ani bohaté zkušenosti z filmové a televizní praxe, které získal při práci pro SamFilm Thetrical, SamFilm Home Entertainment a jako spoluzakladatel digitální televize GMI Interactive TV.


ČPU

Česká protipirátská unie (ČPU) byla založena v roce 1992 za účelem   ochrany   autorského   práva   a  práv  souvisejících s právem autorským k afile_4.png
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udiovizuálním dílům a potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření filmových děl a      jiných      audiovizuálních      produktů.     ČPU   vznikla z Protipirátské sekce Unie videodistributorů, která vyvíjela protipirátské aktivity v oblasti audiovize již od počátku 90. let. Činnost ČPU spočívá především v ochraně autorských práv k     filmovým     dílům,     zvukově    obrazovým    záznamům a televiznímu vysílání, sledování a analýze informací týkajících  se  autorských  práv,  přípravě  právních  kroků  proti  jejich porušování, spolupráci s orgány činnými v trestním a správním řízení a ostatními institucemi při odhalování a vyšetřování těchto případů a spolupráci na přípravě nových právních předpisů. Nezanedbatelnou  část  tvoří  také  preventivní  a  vzdělávací  programy  a  pořádání přednášek a workshopů pro veřejnost, v rámci nichž se snaží informovat o problematice filmového pirátství, jeho typech a rozšíření a posílit vnímání práv k duševnímu vlastnictví. Především preventivně a edukačně je také zaměřena vzdělávací kampaň Filmy nejsou zadarmo (www.filmynejsouzadarmo.cz). 

ČPU  sdružuje  filmové  a  home  video  entertainment  distributory a  poskytovatele kabelového a televizního vysílání. Na činnosti ČPU se podílí též protipirátské oddělení mezinárodní organizace Motion Picture Association a čestným členem ČPU. Členskou základnu ČPU tvoří společnosti: Blue Sky Film Distribution a.s., Bontonfilm, a.s., Eurosport Sales Organisation, Falcon a.s., Filmexport home video, spol. s r.o., Filmhouse, s.r.o., Forum Home Entertainment Czech s.r.o., HBO Česká republika, spol. s r.o., Hollywood C.E., s.r.o., Intersonic, spol. s r.o., organizační složka, Magic Box, a.s., Národní filmový archiv, Palace Cinemas Czech s.r.o., Sony BMG Music Entertainment Czech Republic s.r.o., SPI International Czech republic, spol. s r.o., Urania s.r.o.a Warner Bros., spol. s r.o. 
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Pod pojmem filmové pirátství rozumíme jakékoliv neoprávněné užití filmového díla, jeho zvukově obrazového záznamu a televizního vysílání bez souhlasu autora nebo jiného nositele práva. 

Míra filmového pirátství v České republice stejně jako po celém světě každoročně narůstá. V roce 2004 dosahovala 28 %, v roce 2005 pak 35 %, v roce 2006 dále stoupla na 38 %, přičemž letos již byla prolomena 40% hranice. Důvodem je nejen rozvoj technologií a jejich všeobecná   dostupnost,   ale   také    celospolečensky   nízká   úcta k právům duševního vlastnictví. Porušování autorských práv je totiž v současnosti do značné míry společností vnímáno jako samozřejmý a všeobecně tolerovaný jev. Hlavní podíl na nárůstu filmového pirátství má rozmach tzv. internetového pirátství, kterým rozumíme zejména nelegální šíření filmů na internetu především prostřednictvím P2P sítí a filehostingových a FTP serverů. Klasické výrobkové pirátství, tedy nelegální distribuce nosičů s filmy, změnilo svou podobu; komerční prodej má spíše mírně klesající tendenci, kdežto tzv. přátelské přepalování je na vzestupu. Fenoménem sámým o sobě je prodej tzv. „pseudo DVD“ (CD nosičů s filmy zaznamenanými ve formátu VCD) na příhraničních tržnicích, které je mezi zákazníky přes katastrofální (ne)kvalitu a zapojení organizovaného zločinu stále velmi populární. 

Škody způsobené filmovým pirátstvím se celosvětově pohybují v řádech miliard amerických dolarů; např. v roce 2006 bylo jen americkým filmovým studiím způsobeny škody ve výši 6,8 miliardy dolarů a jen v ČR jsou za rok 2006 odhadovány na jednu miliardu českých korun. 


Příhraniční pirátství
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Od roku 1994 se začaly v česko - německém a česko -rakouském pohraničí objevovat první tržnice ovládané prodejci vietnamské národnosti a jejich masivní rozšíření téměř do všech příhraničních měst a okolí hraničních přechodů na sebe nedalo dlouho čekat. Jejich zákazníky jsou především turisté ze sousedních německy mluvících zemí, kteří sem jezdí za levnými nákupy a výlučným platidlem je zde euro. Na tržnicích se otevřeně i skrytě prodávají    nejen  neoprávněné   napodobeniny   filmových a   hudebních   nosičů,   ale   také  padělky  výrobků  známých  značek  oděvů,  obuvi,  tašek, a hodinek, ale i hračky, cigarety a alkohol. 

Specifikem těchto tržišť jsou padělky DVD nosičů, tzv. „pseudo DVD“, tedy CD nosiče s filmy zaznamenanými  ve  formátu  VCD,  které  se  zde  prodávají  v průměru  za  3,- €  a  méně a   výhradně   v německé   jazykové   verzi.  Záznam  je  obvykle  ve  velmi  špatné  obrazové i zvukové kvalitě, pořízený z kina, zato se však většinou jedná o nejnovější nebo dokonce předpremiérové tituly. 

Prodej padělků však není jediným druhem kriminality, který je s příhraničními tržišti spojen. Daňové a celní úniky jsou zde pravidlem a stále častěji se prodejci pouští i do distribuce drog, zejména pervitinu a výrobků s rasistickým podtextem. 

Celní orgány a Česká obchodní inspekce při opakovaných raziích pravidelně zajišťují stovky až tisíce nosičů, přesto se tento v evropském měřítku ojedinělý problém stále nedaří vymýtit. Toto tzv. „příhraniční pirátství“ vystavuje Českou republiku silné kritice ze strany Evropských společenství, USA i jednotlivých poškozených zemí (zejména SRN a Rakouska). Některá zahraniční sdružení držitelů autorských práv a práv k ochranným známkám dokonce navrhují zařadit ČR na tzv. Priority Watch List, tedy seznam zemí připouštějících nejvyšší míru porušování práv k duševnímu vlastnictví. Tento seznam ovlivňuje rozhodování zahraničních investorů a ovlivňuje i celkovou mezinárodní image dané země. Česká republika byla dosud zařazena pouze na seznam nižšího stupně ochrany tzv. Watch List, a to naposledy v roce 2000.

GVU a VAP

GVU (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen) je obdobou české protipirátská unie v Německu. Ve spolupráci s ČPU se dlouhodobě podílí na potlačování příhraničního pirátství. Více informací o GVU najdete na internetové adrese: http://www.gvu-online.de

VAP (Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche) je rakouská organizace bojující proti filmovému a hudebnímu pirátství. Více informací o VAP najdete na internetové adrese: http://www.vap.cc






