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Věc: Doložení zastoupení subjektů

Vážená paní Magistro

minulý týden jsem obdržel Váš dopis (Česká protipirátská unie), adresovaný 
České pirátské straně (http://www.pirati.cz), týkající se námi provozované 
nekomerční odkazovací služby resp. portálu http://www.sledujuserialy.cz. Tento 
dopis obsahoval výzvu k jejímu okamžitému ukončení spolu s pohrůžkou nemalé 
finanční sankce a soudních sporů, pokud tak Piráti neučiní.

Bohužel v tuto chvíli se Česká pirátská strana problémem nemůže zabývat, neb 
pouze v samotné formulaci žádosti shledává zásadní nedostatky. Pirátská strana 
představuje celosvětově stále významnější politický směr, ale též zastupuje 
zájmy části společnosti, která chápe funkci internetu v 21. století. Tohoto 
mandátu jsme si plně vědomi.

Abychom mohli k Vaší žádosti seriózně přistoupit, prosím o doložení skutečnosti, 
kterou zmiňujete ve svém dopise.
Jedná se o Vámi přiložený seznam firem, jichž jste údajně zastupovatelem v ČR. 
Prosíme tedy o doložení, že je toto zastoupení u všech subjektů reálné a právně 
podložené. Dále pak prosíme o zaslání dokladů, které prokazují, že jsou tyto firmy 
výhradními majiteli práv ke kopírovacímu monopolu na seriály, jež jsou z 
webu http://www.sledujuserialy.cz odkazovány. Samotném závěru vašeho dopisu 
se této povinnosti zříkáte. Pro nás je toto však klíčové.

Nedivte se prosím naší opatrnosti a dodatečných požadavků.

Postup České protipirátské unie se nám v tuto chvíli zdá velmi podezřelý, ne 
nepodobný jednání společnosti Isifa, která podobnými dopisy doslova vydírá 
jednotlivce i organizace, když po nich požaduje platby za užití obrázků ve 
webových prezentacích, o kterých tvrdí, že jsou součástí jejího portfolia, ačkoliv 
tomu tak v řadě prokazatelných případů není, čímž brání zcela legální činnosti 
těchto subjektů. V kauzách Isifa jsme se angažovali, a skutečně se prokázalo, že 
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naopak jednání Isifa nese prvky ilegálního počínání 
viz http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=33225. Tyto praktiky aplikuje například i 
fiktivní oraganizace Business software alliance (BSA) a minulost opět prokázala, 
že je třeba mít se před nimi na pozoru.

Nadále bych chtěl pouze poznamenat, že Vámi použité reference na kauzu již 
odsouzeného “odkazovače“, či výklad zákona soukromou osobou, chápu jako 
naprosto nesouvisející. V České republice se řídíme právem psaným, nikoliv 
precedenčním. Následný výklad “autorského“ zákona z pera Iva Telce, jehož 
minulost zde raději nebudu ani zmiňovat, je taktéž právně nezávazný. (podrobně 
se těmito dvěma podivnostmi například zabývá redaktor Zdeněk Strnad v druhé 
části svého článku “Jak se stát pirátem z donucení“ 
(www.reflex.cz/clanek/nazory/49479/zdenek-strnad-jak-se-stat-piratem-z-
donuceni.html).

Abychom udrželi nějakou dynamiku vzájemné komunikace, prosím i Vás o zaslání 
odpovědi v lhůtě pěti dnů po obdržení tohoto dopisu.

S přáním hezkého dne
za Českou pirátskou stranu (http://www.pirati.cz)

PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - předseda
ivan.bartos@pirati.cz
+420603415378
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