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Fono' Eastwest' BaM Music' Wea, Tyrolis zastoupenó Mezinárodní federací fonografického
prum"vslu. Na Kozačce 7. Praha 2. ohledně soffl'arových produktů společnosti CENEGA
CZECH' s.r.o., ZlMA softwaro' s'r.o'' JIMAZ. s.r.o., zastoupené Jiřím Jakubkou - detektivem
SoFIWARE SECURITY - SWS, Naskovó 3, Plaha 5, MicÍosoft Corporation, Symantec
Corporation zastoupenó JUDI' Martinem Vobomikem' advokátem advokátní kalceliÍe
voborník & Nigrini, Štupartská 9' Plaha, Electronic Arts, Inc, zastoupené JUDI. Antonínem
KříŽkcm, advokátem advokátni kancclďe Čermáli. Hoiejs. M}slil' Národni 32, Praha 1.
Cinemax' s.r'o', Praha 5' Plzeňská 66, Software602, a's'' PÉha 4' Homokrčská 15 a další
neustanovené nositele autorských práv

ted)

neoprávněně zasáhl do zákonem chráněných pláv k autorskému díu, zvukovému a
zvukově obrazovému záznamu

čímž spáchal

trestný čin porušování autorského práva. práv souvisejících s autors\ý'rn právem a práv
k databázi dle s 152 odst. 1 tr' zák.

a odsuzuj€ se

Podle $ l52 odst. 1 tr. zák' s přjhlédnutím
odnětí svobody v t áníjednoho (1) roku.

Podle s 58 odst. l tr. zák. a $ 59 odst. 1 lr'
zkušební dobu v tn'ání tří (3) ťoků'

k s 3l4c odst. 2 písm' a) tI. řádu k trestu

ziík' se lí.kon uloženého trestu odkládá na

Podle $ 59 odst.2 tr' zák. se obviněnému ukládá povinnost nahradit poškozeným
v průběhu zkušební dob.v podmíněného odsouzcní způsobenou škodu.

Podle s 55/1 písm' a) tr. Ziik. se obviněnému ukládá trest propadnutí věci a to:

1/ lx PC - lesklý rrím' na dně číslo MIJ,192ZoNVA0300R4000192 se zapisovací
mechanikou YAMAHA a DvDIom - přeiepeí}' 1 stupy a Ústupy
2/ 25 ks - CD-R ruzných značek. nezj ' titulů
3/ 220 ks CD-R ruzných značek. nezj ' titulů, \'plastových i papírových obalech
4/ 15 ks CD_R ruzných značek, nezj. titulů \,plastových i papírových obalech
5/ 9 ks CD-R různých značek' nezj. titulů. Y plast' i papírových obalech
6/ 16 ks CD-R bez obalů, ruzných značek a nezj. tituiů
7/ plastový přenosný box na CD - s 49 ks CD-R volně zasunudch - různých značek a nezj'
titu]ů
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Poďe $ 229 odst. 1 tr. řádu se poškození Bontonfilm, a.s., Holl}vood c.E., s.r.o.,
Interconic Taunus Productions, s.r.o., Magic Box, a.s., SPI Internationa Czech republic, s.r.o,,
warner Bros, s.r.o.' zastoupené Českou protipřátskou unií' Pobřežní 22, Praha 8, Popron
Traxx, Sony Music,/Bonton, Mute, BMG, Ariola, EMI, Virgin, Universal Music, waÍneÍ
Music, Edel, Fono, Eastwest, BaM Music, we4 Tyrolis zastouPené Mezináodní federací
fonografického průmyslu, Na Kozačce 7' Pnha 2, CENEGA cZEcH' s'r.o., ZIMA software,
s.r.o., JMAZ, s.r.o., zastoupené Jiňm Jakubkou - detektivem SoFTWARE SECURITY -
SWS, Naskové 3, Praha 5, MicÍosoft corpoÍation, symanúec corporation zastoupené JUDÍ.
Maltinem vobomíkem, advokátem advokátní kancelláie vobomík & Nigrini, ŠfupaItskí 9'
Pnha, Electronic Aits, Inc, zastoupené JUDI. Antonínem Křižkem, advokátem advokátní
kanceláře Čermák, Hofujš' Myslil, Nrírodní 32, PŤaha l, cinemax, s.r'o., Praha 5, Plzeňská 66,
odkazují se s\rym uplatněným nárokem na nríhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních'

P o u č e n í : Proti tomuto tlestnímu přfl.azu lze podat do osmi dnů od jeho doručení
u zdejšího soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému.

Pokudje odpor poďín včas a oprár'rrěnou osobou, trestní příkaz se ruší
a ve věci bude nařízené hlavní líčení. Po doruč€ní trestního příkazu můŤ
se oprávněná osoba odporu ťslo\,ně vzdát'

V případě, kdy obviněný odpor nepoďá, vzdiívá se tím práva na
projednání věci v hlavním líčení. Jinak se trestní příkaz strívá pravomocným
a \Tkonatelným.

V Ústí nad I-abem, dn e n ' dnbm mo4

Mg. Vladimía Horáková, v.r.
samosoudkyně

a 
"pra,noslhotou"oiMonika Kýí$dvá




