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ZHRNUTIE 
Táto správa vychádza z analýzy 30 najčastejších pirátskych(1) kreatívnych diel v každom z 
členských štátov EÚ vrátane 316 filmov, 500 hudobných umelcov a 309 televíznych seriálov (2). 
Údaje o využívaní pirátskeho obsahu sa kúpili od MUSO, vedúceho obchodného poskytovateľa 
takýchto údajov, a údaje o sledovaní zákonne sprístupňovaných filmov (merané počtom vstupov do 
kín) sa získali z databázy Lumiere, ktorú prevádzkuje Európske audiovizuálne observatórium. Pokiaľ 
ide o hudobné diela a televízne seriály, takého údaje nie sú pre konkrétne tituly a umelcov 
dostupné. Z tohto dôvodu sa analýza v tejto správe venuje vo väčšej miere filmom než hudbe 
a televízii. 
 
Pirátstvo má vplyv najmä na aktuálne vytvorené alebo uvedené kreatívne diela. Pre film sú 
charakteristické dva modely pirátstva. Prvým je pirátstvo, ktoré kopíruje komerčný úspech. Na 
takúto činnosť preto doplácajú najmä filmy, ktoré sú komerčne úspešné v kinách a vo veľkej miere 
medzinárodne distribuované. Z tohto dôvodu sa pirátstvo popri britskej, francúzskej a talianskej 
tvorbe zameriava predovšetkým na americkú produkciu (84 % zoznamu MUSO). Pirátstvo 
orientované na filmy z týchto štyroch krajín predstavuje 96 % filmového pirátstva v rámci EÚ (3). 
 
Druhý model sa týka filmov, ktoré boli úspešné v krajine produkcie a neboli vo veľkej miere 
medzinárodne distribuované. K väčšine pirátskych činností v tomto prípade dochádzalo v krajinách, 
v ktorých neboli tieto filmy uvedené (4). Pri takýchto filmoch je miera pirátstva oveľa väčšia ako ich 
komerčný úspech. (5). Platí to pre filmy z Kanady, Austrálie, Číny, Fínska, Nemecka, Indie a Ruska. 
Pirátstvo týkajúce sa filmov z uvedených siedmich krajín predstavuje 2,8 % filmového pirátstva 
a 1,8 % vstupov do kín v EÚ. Napriek tomu, že celkové súhrnné pirátstvo filmov z poslednej skupiny 
je nízke, pomer pirátskej činnosti je relatívne vyšší ako pri filmoch, ktoré sú v širokej miere 
distribuované. 
 
Faktory, ktoré stoja za filmovým pirátstvom, sa ďalej skúmali pomocou regresných modelov. 
Analýza odhaľuje, že komerčný úspech je spojený s vyššou mierou pirátstva: ak sa počet predaných 
lístkov zvýši o 10 %, počet nelegálnych prevzatí sa zvýši o 3,7 %. Z regresnej analýzy ďalej 
vyplynulo, že aj napriek rozsiahlej pirátskej činnosti zameranej na filmy produkované v USA (pokiaľ 
sú všetky ostatné faktory konštantné), nie sú tieto filmy pirátsky sprístupňované viac ako filmy 
s podobnými vlastnosťami (ako sú komerčný úspech, žáner, rok produkcie) vyrobené inde. 
 
Pirátstvo sa sústreďovalo na novo uvádzané filmy. Pokiaľ teda všetky ostatné faktory ostávajú 
konštantné, filmy vyrobené pred rokom 2017 boli pirátsky sprístupňované o 58 % menej než filmy 

                                                 
(1) Výraz „pirátstvo“ v striktnom zmysle odkazuje na šírenie obsahu, ktoré porušuje autorské práva. Táto správa sa zameriava na využívanie 
takéhoto obsahu. Výraz „pirátstvo“ sa tu skrátene používa aj na označenie využívania nezákonného obsahu. 
(2) Do zoznamu boli zahrnuté aj ďalšie kreatívne diela (alebo umelci), avšak niektoré diela, ktoré boli pirátskym spôsobom menej sprístupňované, 
boli v dôsledku problémov týkajúcich sa kvality údajov vyradené. 
(3) Spojené kráľovstvo je do tejto analýzy zahrnuté, pretože v roku 2018 ešte bolo členským štátom EÚ. 
(4) Pozri Table 6. 
(5) Okrem španielskych filmov – možné dôvody sa rozoberajú v kapitole 5.1 Films. 
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z roku 2017. Na animované a dokumentárne filmy sa takáto pirátska činnosť zameriavala o 49 % 
menej ako na hrané filmy (6). A napokon, na filmy z domácej produkcie sa v domovskej krajine 
pirátska činnosť zameriavala o 37 % menej (opäť za predpokladu, že ostatné faktory ostávajú 
konštantné). 
 
Skrátka možno povedať, že filmové pirátstvo sa sústreďuje najmä na komerčne úspešné 
mainstreamové filmy. Ak sledujeme preferencie používateľov pirátskeho obsahu v celej EÚ, zdá sa, 
že existuje vysoká miera homogenity, lebo zoznam 30 filmov, na ktoré sa najčastejšie vzťahuje 
pirátstvo v jednotlivých členských štátoch, sa veľmi podobá zoznamu prvých 30 filmov v rámci celej 
EÚ. V menšej miere to platí v prípade televíznych seriálov a hlavne hudby, pretože preferencie 
používateľov pirátskeho obsahu v jednotlivých členských štátoch sa značne líšia. Konkrétne 
v priemere 21 z 30 najčastejších pirátskych filmov v jednotlivých členských štátoch sa objavovalo aj 
na zozname prvých 30 filmov v rámci celej EÚ, pričom v prípade televíznych seriálov to bolo 19 
a v prípade hudby 16 titulov. 
 
Televízne seriály sú najčastejšie kreatívne diela, na ktoré sa pirátstvo vzťahuje, avšak vzťah medzi 
pirátstvom a popularitou príslušného zákonného obsahu je možné určiť ťažšie. Z 30 najčastejšie 
pirátsky sprístupňovaných televíznych seriálov sa iba päť nachádza medzi 30 najobľúbenejšími 
seriálmi podľa databázy IMBd (7). V období od januára do septembra 2018 bolo nelegálne 
prevzatých 450 miliónov epizód najviac pirátsky sprístupňovaného televízneho seriálu (The Walking 
Dead) v porovnaní so 45 miliónmi prevzatí najviac pirátsky sprístupňovaného filmu (Justice League). 
 
Vzťah medzi komerčným úspechom a pirátstvom existuje aj v oblasti hudby, hoci s istým časovým 
oneskorením: mnoho hudobníkov, ktorých tituly sa najviac predávali roku 2017, patrili medzi 
umelcov, ktorí v roku 2018 najviac doplácali na pirátstvo. Celková miera pirátstva je pri hudbe nižšia 
ako pri ostatných dvoch druhoch obsahu. V prípade hudobníka Eda Sheerana, na tvorbu ktorého sa 
pirátska činnosť zamerala najviac, sa zaznamenalo 7,5 milióna nelegálnych prevzatí (8). 
 

                                                 
(6) Hranými filmami sa rozumejú iné ako animované a dokumentárne filmy. 
(7) IMDb je populárny a smerodajný zdroj informácií o filmoch, televízii a známych osobnostiach. Jednou z poskytovaných služieb je MOVIEmeter, 
teda meradlo popularity filmov a televíznych relácií. Medzi skóre v IMDb a komerčným úspechom však nemusí nevyhnutne existovať priama 
úmera. 
(8) Vzťah medzi mierou filmového pirátstva, pirátstva televíznych seriálov a hudby sa však musí posudzovať kriticky, keďže nejde o homogénne 
kreatívne diela. 
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