
Špinavý byznys 

Pirátství není romantika, ale špinavý byznys.

Ve filmovém pirátství se točí velké peníze. 

Ty nedostávají tvůrci, ale překupníci s nelegálním 

zbožím – s filmy. Proč je to nelegální? Protože 

filmy byly nahrány na úložiště ke sdílení bez 

souhlasu těch, kdo mají k filmu práva (tvůrci, 

producenti nebo nabyvatelé licence) a za takové 

sdílení nedostali žádnou odměnu. Majitelé úložišť 

vybírají peníze za rychlost stahování a za reklamu. 

   Kdo něco vydělá: Ten kdo film  

bez svolení nelegálně nahraje
   Kdo vydělá nejvíc: Majitel úložiště 
   Kdo platí: Ten, kdo film stáhne 
   Kdo pláče: Filmaři

Autorské  
právo a film

Každé stažení nelegálně nahraného filmu 

na úložiště někoho bolí. 

Film je skutečná věc, někdo ho musel vyrobit 

a prodává ho. Stejně jako nové kolo, auto, 

boty nebo telefon. Film patří těm, kteří ho 

vyrobili, anebo těm, kteří od filmařů jejich 

práva na film koupili.

   Film stojí hodně peněz, které  

se musejí vrátit.
   Film stojí obrovské úsilí, spoustu nápadů, 

kreativity a umění mnoha lidí.
   Podívejte se na závěrečné titulky.
   Zkuste vymyslet a natočit  

s kamarády vlastní krátký film.

K zamyšlení

Podívejte se na konci některého z filmů na závěrečné titulky. 

Je správné, že peníze diváků mizí v černé díře nelegálních 

obchodníků? Namísto toho, aby šly tvůrcům?

Stahování nelegálně uložených filmů na internetu vede k obrovským 

finančním ztrátám filmového průmyslu. Pokud by v něm filmařům 

peníze zůstaly, nebyla by pak možnost vidět film legálně ještě levněji?

Já a stahování 

Ti, kteří nelegálně nahrávají filmy na úložiště, zanechávají digitální 

stopu a často se nevyhnou trestnímu stíhání a finančním postihům. 

Cesta k nápravě je nelegálně uložené filmy nestahovat. Pokud 

byste si od někoho koupili kradené kolo, nejste zloděj. Ale stále 

jezdíte na kradeném kole.

   Stažení nelegálně uloženého filmu NENÍ: správné, fér, trestné.
   Stažení nelegálně uloženého filmu JE: ostuda, trapárna 

a trestné, pokud film dále s někým sdílíte.

Filmy správně 
a snadno 

Většina filmů, na které si 

vzpomenete, se dá na internetu 

pořídit legálně, snadno a ve srovnání 

s jinými věcmi i levně. Platíte vždy za 

konkrétní filmy nebo měsíční paušál 

za celou knihovnu filmů.

 1   Půjčit

Filmy je možné si půjčit pro  

přehrání, většinou na dva dny.  

Lze je přehrát i několikrát.

 2  Koupit

Filmy je možné si koupit  

a stáhnout natrvalo. 

 3   Předplatit

Za měsíční poplatek můžete  

na dané službě koukat na filmy  

nebo seriály bez omezení.

Upozornění
   Pozor na torrenty: Torrenty jsou založené na sdílení 

a tam už autorské právo porušujete i vy napřímo.
   Pozor na sdílení: Stáhnout nelegální film jen pro 

sebe není trestné. Další sdílení už ale ano. 

Největší omyl 

Největší fáma a neznalost je tvrzení, že pokud na 

úložištích platíte, je vše v pořádku. Není. Peníze inkasuje 

úložiště, nikoliv tvůrci filmu.

 1   Na legálních místech platíte za jednotlivý film, 

anebo jasně vidíte nabídku filmů u předplatného.
 2   Na nelegálním úložišti platíte většinou za rychlejší 

stahování nebo za objem dat ke stažení. 
 3   Nelegální úložiště filmů mívají v názvu share,  

rapid, hell, ulož a podobně.


