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SHRNUTÍ
Tato zpráva vychází z analýzy 30 kreativních děl, která jsou v jednotlivých členských státech EU
nejčastěji předmětem pirátství ( 1), včetně 316 filmů, 500 hudebních umělců a 309 televizních
seriálů ( 2). Data o konzumaci pirátského obsahu byla zakoupena od MUSO, což je přední komerční
poskytovatel dat tohoto druhu, a data o legálním sledování filmů (na základě počtu prodaných
vstupenek v kinech) byla získána z databáze Lumiere Evropské audiovizuální observatoře. U hudby
a televizních seriálů nejsou data pro konkrétní tituly a umělce k dispozici. Z tohoto důvodu zpráva ve
větším rozsahu analyzuje filmy než hudbu a televizi.
Pirátství má dopad zejména na kreativní díla vytvořená a uvedená či vydaná v nedávné době.
V případě filmů jsou patrné dva vzorce pirátství. Zaprvé, pirátství kopíruje komerční úspěch. Dotýká
se proto hlavně filmů, které byly komerčně úspěšné v kinech a dostalo se jim široké mezinárodní
distribuce. Z tohoto důvodu jsou pirátstvím postiženy filmy především americké produkce (84 %
seznamu MUSO), ale také produkce britské, francouzské a italské. Pirátství filmů z těchto čtyř zemí
představuje 96 % filmového pirátství v EU ( 3).
Druhý vzorec postihuje filmy, které byly úspěšné v zemi produkce a nedostalo se jim široké
mezinárodní distribuce. V tomto případě k pirátství docházelo v převážné míře v zemích, kde tyto
filmy nebyly uvedeny ( 4). U takových filmů je rozsah pirátství mnohem vyšší než jejich komerční
úspěch ( 5). Platí to pro filmy z Kanady, Austrálie, Číny, Finska, Německa, Indie a Ruska. Pirátství
filmů z těchto sedmi zemí představuje 2,8 % filmového pirátství a 1,8 % prodaných vstupenek
v kinech v EU. Ačkoli celkové úhrnné pirátství filmů z posledně uvedené skupiny je nízké, jsou
postiženy relativně vyšší mírou pirátství než filmy, jimž se dostalo širší distribuce.
Faktory stojící za filmovým pirátstvím byly dále zkoumány pomocí regresních modelů. Z této analýzy
vyplývá, že komerční úspěch provází vyšší míra pirátství: když počet prodaných vstupenek vzroste
o 10 %, počet nelegálních stažení se zvýší o 3,7 %. Regresní analýza také ukázala, že i přes velké
rozšíření pirátství u amerických filmů – za předpokladu neměnnosti ostatních faktorů – nejsou tyto
filmy postiženy vyšší měrou pirátství než filmy s podobnými charakteristikami (jako je komerční
úspěch, žánr, rok výroby) vyprodukované v jiné zemi.
Pirátství se soustředilo na nové filmy. Za předpokladu neměnnosti ostatních faktorů byly filmy
vyprodukované před rokem 2017 pirátstvím postiženy o 58 % méně než filmy z roku 2017.
Animované a dokumentární filmy jsou pirátstvím postiženy o 49 % méně než hrané filmy ( 6). Filmy
(1) Výrazem „pirátství“ je, striktně vzato, míněno šíření obsahu, které porušuje autorská práva. Tato zpráva se zaměřuje na konzumaci takovéhoto
obsahu. Nicméně výraz „pirátství“ se v této zprávě zkráceně používá také pro konzumaci nezákonného obsahu.
(2) Seznam zahrnoval i další kreativní díla (nebo umělce), avšak některá díla, která byla pirátstvím postižena v menší míře, byla vyřazena
z důvodu problémů týkajících se kvality dat.

(3) Spojené království je zahrnuto do této analýzy, protože v roce 2018 ještě bylo členským státem EU.
(4) Viz Table 6.
(5) S výjimkou španělských filmů – možné příčiny jsou rozebírány v kapitole 5.1 Films.
(6) Hranými filmy se rozumí jiné filmy než filmy animované a dokumentární.
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z domácí produkce jsou v zemi výroby pirátstvím postiženy o 37 % méně (opět za předpokladu
neměnnosti ostatních faktorů).
Ve zkratce lze tedy říci, že pirátství filmů se zaměřuje zejména na komerčně úspěšné filmy pro
široké publikum. Pokud se zaměříme na preference konzumentů pirátského obsahu v celé EU,
panuje zde podle všeho vysoký stupeň homogenity, neboť seznam 30 filmů, které jsou
v jednotlivých členských státech EU nejčastěji předmětem pirátství, se dosti podobá témuž seznamu
za celou EU. Tolik to neplatí v případě televizních seriálů a zejména hudby, u nichž se preference
konzumentů pirátského obsahu v jednotlivých členských státech značně liší. Konkrétně v průměru
21 ze 30 nejvíce pirátstvím postižených filmů v jednotlivých členských státech EU figurovalo také na
seznamu prvních 30 filmů v rámci EU, přičemž u televizních seriálů se jednalo o 19 a v případě
hudby o 16 děl.
Kreativními díly, které jsou nejčastěji předmětem pirátství, jsou televizní seriály, ale vztah mezi
pirátstvím a popularitou příslušného legálního obsahu je obtížnější určit – ze seznamu 30 nejvíce
pirátstvím postižených televizních seriálů jich mezi 30 nejoblíbenějšími seriály podle databáze
IMDb ( 7) najdeme jen pět. Během období od ledna do září 2018 bylo nelegálně staženo 435 milionů
dílů nejvíce pirátstvím postiženého televizního seriálu (The Walking Dead) ve srovnání se 45 miliony
stažení u nejvíce pirátstvím postiženého filmu (Justice League).
U hudby je také patrný vztah mezi komerčním úspěchem a pirátstvím, i když se zpožděním: mnozí
z nejprodávanějších hudebníků v roce 2017 byli nejvíce pirátstvím postiženými hudebníky v roce
2018. Celková míra pirátství je u hudby nižší než u zbývajících dvou typů obsahu. U nejvíce
pirátstvím postiženého hudebníka (Ed Sheeran) bylo zaznamenáno 7,5 milionu nelegálních
stažení ( 8).

(7) IMDb je populární a směrodatný zdroj informací o filmech, televizi a celebritách. Jednou z poskytovaných služeb je MOVIEmeter, což je
měřítko popularity filmů a televizních pořadů. Skóre na IMDb a komerční úspěch ale nejde nutně ruku v ruce.

(8) Na vztah mezi mírami pirátství u filmů, televizních seriálů a hudby je však nutné nahlížet s kritickým odstupem, protože se nejedná

o homogenní kreativní díla.
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