Autorské právo
a stahování filmů
Rádce pro učitele i rodiče
Filmy a internet dnes patří k sobě. Filmy se dají na
internetu sledovat ve skvělé kvalitě, kdy chcete, jak
chcete, na mobilu, počítači nebo promítat na domácí
plátno. Existují dvě cesty, jak film na internetu pořídit.
Legálně, anebo bohužel nelegálně jako kradené zboží.

Film je skutečný
Vyrobit film stojí obrovské úsilí a množství peněz. Závěrečné titulky vám ukáží, kolik lidí na
jednom filmu pracuje: lidé a hodně tvůrčích oborů, díky jejichž nápadům, kreativitě, umění a práci
nakonec vznikne film. Film nemůžete vzít do ruky, změřit ani zvážit, ale je skutečný jako nové
kolo, boty nebo auto. Rozesměje, dojme nebo postraší jako máloco na světě.

Na Internetu správně
Legálně lze na Internetu pořídit nekonečné množství filmů. Novinky z posledních let stejně jako
starší filmy. Existuje hodně služeb a videoték (například O2 Videotéka), kde si filmy lze půjčit,
koupit nebo za paušál sledovat neomezeně. A v porovnání s mnoha jinými věcmi, zážitky a požitky
je cena filmů na internetu velmi příznivá a dostupná.

		

P
 ůjčit

		

Filmy je možné si půjčit pro přehrání, většinou na dva dny.
Během dvou dnů je lze přehrát i několikrát.

		

Koupit

		

F ilmy je možné si koupit a stáhnout natrvalo.

		

Předplatit

		Nejoblíbenější je forma, kdy si zaplatíte měsíční poplatek, a v jeho rámci pak
v dané online službě můžete koukat na filmy nebo seriály bez omezení.
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Chovat se správně je nejvíc v pohodě
		

Co je správné

		Třídit odpad a být zodpovědný k přírodě, nelhat, být zodpovědný při sexu,
respektovat ostatní lidi, být respektován, být poctivý a čestný, filmy sledovat legálně.
		

 o je trapné
C

		Nosit fakeové věci, někoho šikanovat, lhát, být rozmazlený, krást, podvádět,
stahovat filmy nelegálně.
		

 o je pokrok
C

		Trapné věci se často dělaly v minulosti, pokrok je dělat věci správně.
V době, kdy jsou filmy na internetu dostupné legálně a za nízkou cenu,
se z nelegálního stahování opravdu brzy stane ostuda.

Jsme lepší
Naše společnost během posledních několika desítek let v mnoha ohledech ohromně pokročila,
každá nová generace má méně předsudků, je tolerantnější k lidem, zodpovědnější k životu
a přírodě, respektuje slušné chování.
Bývaly doby, kdy největší frajer byl ten, co něco ošidil, něčemu se vyhnul, něco očůral, kdo
získal odměnu za práci jiných. Když někdo něco zcizil a nepřišlo se na to, byl za hrdinu. Říkalo
se dokonce „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“. Řada nešvarů našich předků v historii nakonec
zmizela a časem zmizí i nelegální stahování filmů.

Největší omyl
Řada lidí se domnívá, že pokud platí provozovatelům úložišť peníze, například za možnost
rychlejšího stahování, sdílení filmů se tím legalizuje. Není to pravda a jde o velmi rozšířený omyl.
Tyto peníze zůstávají pouze nelegálním obchodníkům, žádný z tvůrců z nich nevidí ani halíř.

Úložiště x legální film
Podvodníky poznáte snadno:
 a legálních místech platíte konkrétně za jednotlivý film
N
anebo jasně vidíte nabídku filmů u předplatného.
L egální služby znáte z médií, z reklamy.
N
 elegální úložiště nemohou chtít peníze za film, platíte většinou
za rychlejší stahování nebo za objem dat ke stažení.
N
 elegální úložiště filmů mívají v názvu share, rapid, hell, ulož a podobně.
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Na internetu nelegálně
Velkým problémem pro filmaře je stahování

Pozor!

nelegálně sdílených filmů. Je velmi rozšířené

Pokud stáhnete film a sami se na něj

a časté také díky pocitu lidí, že jsou na internetu

podíváte, je to nesprávné, ale není to

neviditelní. Není to ale pravda, na internetu

trestné. Pokud ale takový film ukážete

zanecháváme stopy a vše, co provedeme,

třeba kamarádovi nebo mu ho dáte či

může být dohledatelné. Nahrávání a sdílení

přehrajete, už se jedná o nepovolené

filmů na internet JE nelegální, jejich stahování

sdílení a to už trestné JE.

JE nesprávné, ani jedno ale NENÍ neviditelné.

Nečestný byznys
Z filmového pirátství se stal obrovský a nečestný byznys v řádu miliard ročně.
Každý den vznikne v Česku až padesát tisíc linků na nelegálně nahrané filmy.
Jak, když jsou filmy zadarmo?
 ložiště vydělávají na platbách za rychlejší stahování.
Ú
Množství lidí na úložištích generuje internetovou reklamu.

		

Kdo bohatne

		

Nelegální překupníci, majitelé úložišť s filmy.
Lidé, kteří na úložiště filmy nahrávají.

		

Kdo chudne

		

Filmaři, kteří filmy točí.

Jak to funguje?
Úložiště
Na cestě nelegálního filmu jsou tři lidé:
1) Ten, který ho nahraje 2) Správce úložiště 3) Ten, který ho stáhne
Takto sdíleným filmem se porušují autorská práva. Ten, kdo ho na úložiště nahraje, nemá
souhlas tvůrců ani producentů filmu. Jednoduše: film je kradený
Jednotliví lidé v řetězci se ale vymlouvají jeden na druhého
S ami o sobě se přeci krádeže neúčastní...
Dohromady ale ANO. Výsledkem je ukradený film
 rvní vydělá něco, prostřední nejvíc, ten třetí něco ušetří
P

Torrenty
Torrenty jsou založené na sdílení
Film si po částech nelegálně stáhnete od několika lidí, od každého kousek
Neoprávněné sdílení už porušuje autorská práva
A opět výmluvy – když sdílím kousek, tak to neplatí
Na konci je ale ukradený film
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