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- dne 18' 1.200l Jiřínu Jakubkovi, nar'2.6. 1955 , osobou po\'ěřenou vČR zastup.'lot
majitelc autorsk}'ch práv qirobců her na PC a PLAYSTATIoN, l1dávajicimu se Za Petra
Slunéčka' trvale bytem v Praze 5, Zahradníčkor'a 20A' dvě kopie cD - RoM. pn'é
s kompletním SW hr1 MADEN Nl_L 2001 na hemí konzoli SoNY PLÁYSTATIoN. druhé
s kompletním sW bry NHL 200l na hemí konzoli SoNY PLAS1'ATION a nabidkor.ri
seznan nabízených titulů' vše za částku 480,- Kč'

- v přesně ne7jištčný den vměsíci listopadu 2000 Milcně Peštové,nar. 19.5.1963' 1 ks Cl)
nosičc s hÍou CESZAR III za částku 320'-Kč,

- vpřcsně nezjištěÍý den v měsici listopadu 2000 JoseÍi] ccjthamerovi,nar. 13'2'1965.5 ks
nosičů s hrani za čáslku l.075.-Kč' a to \'jednom případě s počítačovou hrou
RELLFISHING a \'dalších čtyřech případech s přesně rrezjištěnýn počítačovými hÍami,

_ v piesně nezjištěný den \' měsíci listopadu 2000 Vác]avu Socholovi'nar' 9.l2' 1975. 1 ks CD
nosiče s hrou GRAND PRIX za částku 320.- Kč'

- v přesně nezjištěný den v měsíci listopadu 2000 vladimiru Friedlovi, nar' 8.1.1957. 1 ks CD
nosiče s přesně nezjištěnou počitačovou hrou za částku 320._ Kč.

- v přesně nezjištěný deÍ v měsíci prosinci 2000 Martinu Vlasríkovi. nar' 22'4'1982.2 ks CD
nosičťr s hrami DIABLo a FIFA 2001, za čáslku 500,- Kč,

- v přesně ne7jištěný den v měsici prosinci 2000 Marku Sekyrovi' nar' 30'4' 1972, 2 ks CD
nosičů s hrami DIABLo a FIFA 200l. za částku 500._ Kč.

- v přesnč nezjištěný den v měsíci prosinci 2000 Zdeňku Vejstrko\'i. nar' 2'l'l'1959. ] ks CD
nosiče s hrou PoLDA 2 Za částku 270.- Kč.

- v piesně nezjištěný den v měsíci plosinci 2000 Petru Procházkovi. nar' 8' 12.1966, l ks cD
nosiče s přesně nezjištěno počítačovou hrou za částku 280'- Kč,

- \'piesně nezjištěný den v měsíci prosinci 2000 JoseflL Rykalovi. nar.,l.1l'l958. b}tcm
Dobřur.v. ul. 17. ]jstopadu 800' 3 ks CD nosičů za částku 680,- Kč' kd1' v jednom případě se
.}ednalo o hru OFFICIAL FORMULE RACING. \'e zbylých dvou piípadech o přcsnč
nezjištěné počitačové hry'

- v přesně nczjištěné dny v měsíci prosinci 2000 Radku Zahradníkovi, nar' 29.6'1966. dvou
případech přesně nczjjštěný počet CD nosičů s počítačovými hÍami nezjištěných aaček Zá
částky 1.280'- Kč a 300,- Kč.

- v přesně nezjištěné dny v měsíci prosinci 2000 LuboŠi Tonrášovi, nar. 27'6'1981. ve třech
případech nejméně 70 ks CD nosičů s přesně nezjištěnými počítačoÚmi hami za částky
3'300'- Kč.2'l00,- Kč.6' 400._ Kč,
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- v přesně nezjištěný den v měsíci prosinci 2000 Marrinu Konfrštovi' nar' l6'3'1971.2 ks CD
nosič[r s hranri |I|A 2001, GRAND Pzux3' za částku 580,- Kč,

- v přcsně nezjišlěné dny v mčsíci pťosinci 2000 Janě Benkovské, nar.2'2'1976, celken \' 7
případech nezjištětrý počet CD nosičů s počítačovými hrami přesně nezjištěných značek

- v piesně nezjištěÍý den v mčsíci prosinci 2000 vlastinrilu Capoušekovi, nar' 25.7.l982' 1 ks
CD nosiče 5 přcsně nezjištěnou počitačo\'ou hrou za částku 300'- Kč'

- v přesně nezjištěný den v něsíci prosinci 2000 Františku Randovi, nar' 24.l0' 197]. 4ks CD
nosičů s přesně ne7.jištčnými počítačovými hrami za částku 1.280'- Kč.

- ! přesně nezjištčný den vněsíci prosinci 2000 Janu Bclánl<ovi. n.tr' 29'9'1965. 1 ks CD
nosičc s přesně nezjiŠtěnou počítačo\'ou brou za částku 220,_ Kč.

- \'přcsně nezjištěný den v měsíci prosinci 2000 Petru Viáňovi. nal. 1l'12.1963,2 ks cD
nosiče za částku 580'- Kč, kdy vjednom případě se jcdnalo o hru FIFA 2000, ve druhém
případě o počítačo\'ou lrru přesně nezjiŠtěné značky'

- v přesně nezjištěný den v měsíci prosinci 2000 Janě Štefflové' nar' 20'10.1962. ,1 ks cD
nosičů za částku 880,- Kč' kdy v jednorrl případč se jerlnalo o hru NIR' DolVíNo.
v ostat1 ch případech o počítačo\,é hry přesnč nezjištěných značek'

- v přesně nezjištčný den \'měsíci prosinci 2000 Danielu Drmlovi, nar' 22.5.]985' 1 ks CD
nosiče s přesně nezjištěnou počítačo\'ou hrou za částku 3 ]0,- Kč'

- \'piesně nezjištěný dcn v nrěsíci prosinci 2000 Zbyňku Brožovi' nar. 30'ó.1967, 2 ks CD
no5iČu s hrtm i Dl l l A f oRcL a HoRKE LFl o. ,,a častku 470.- Kč,

- v přesně neziiŠtěný den v něsíci prosinci 2000 ondřeji Sladkému, nar' 20.5.1982' l ks CD
nosiče s lŤou TEST DRIVE za částku 300,- Kč.

- v přesně nezjištěný den v mčsíci prosinci 2000 osobě v'vstupující pod jménem Luboš Sekáč.
byten clreb' Družste\'ní 7, vjednom připadě přesnč nezjištěný počet CD nosičů
s počítačolýlni hranri 7a částku 2.780.- Kč,

- v přesně nezjištěné drr1 v měsících prosinci 2000 a lednu 200i Romanu Kob]ovi, nar.
9'7.1962, celkem ve třech případech 5 ks CD nosičů s přesně nczjištčnýni počítačovými
hrami za celkovou částku l 

' i40,- Kč.

- \'přesně ne7jištěné dny v nrěsíci prosinci 2000 a lednu 2001 Ladislavu Melichovi, nar'
16.12.198l' dvou případech 2 ks CD nosičů s blami ToNY HAWDS pro SKATER 2 a
ToMB RlD|R'l. celkem za částku 620,- Kč'
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_ vpiesně nezjištěný dcn v měsících prosinci 2000 a lcdnu 200l Mafiinu Fausto\'i. nar.
20'4'1982, bytcm Třeboutice 26. l'e dvou případccl] ce]kem ] ks CD nosičů s hrami NHL
200]. FIFA2001. l butovací CD nosič celkem za částku 760.-Kč'

_ v přesně nezjištěné dny v měsících prosinci 2000 a lcdnu 200l Petru Tůnrovi' nar'
14-2.]968. ve dvou případech 3 ks CD nosičů s přesně nezjiŠtěnými počítačor,iimi brami
celkem za částku 980.- Kč.

- \'přesně neziištěný den v měsíci lednu 2001 Lukáši Chmelíčkovi. nar' 15'5'1974. 4 ks CD
nosičů za částku 700,- Kč. kd'v se jednalo o hr-v REZIDEN'I' |VIL 3 _ NEMtrs. MEDTEV]I-
2 a další dvě počítačové hry přcsně nezjištěných značek'

- v přesně nezjištěný den v rněsíci lednu 2001 Marcele Čulíkové. nar. 20'12.19ó0. 2 ks CD
nosičů s hrami FIFA 2001 a NHL 200l za částku 500'- Kč,

- v přesně nezjištěný dcn vměsíci lednu 2001 Dušanu Krbcor'i' nar. 27'12'1973. l ks CD
nosičc s přesně nezjištěnou počítačovou hrou za částku 300'- Kč'

- \, přesně nczjištčný den v měsíci lcdnrr 2001 Kar]u llorkému' nar. 6.2. 1969.3 ks CD nosičťr
s brami za částku 700'- Kč, a to počítačo\'é hry I-F]ED FoR sPl_-ED 3. HAVE A NlcE
DAY. REDLINE RACER 3 DI.'F.

- V přesnč nezjištěné dny vměsíci lednu 200l Jjřímu Sobotovi. nar' l4.5.1973ve dvou
připadech celkem 5ks nosičů celkern za l.030.- Kč, kdy se jednalo o hry SWAT 3, RALLY
cHAMPloNSHIP2000 a další tři přesně nezjiŠtčné značky,

- v piesně nezjištčný den v měsíci lednu 2001 Martinu KoŽiakovi. nar. 1ó'2'1985. 3ks CD
nosičů s brami RESEDENT EVIL ]/2, FIFA 2001, za částktl 700._ Kč,

- v přesně nezjištěný den v měsíci lcdnu 2001 Ivanu oberfa1zeovir. nar' 2.7. 19ó3. 2 ks CD
nosičů za částku 500.- Kč' \'jednom přípaclě se jedrralo o hru COLIN MC RAY, vc druhén
případě s přesně neziištěnou počitačo\'ou hlou.

čímŽ se obviněný obohatil o částku nejméně 50.8]5.- Kč

2)
v Plzni. v místě svého trvalého bydliště v Kralovické ulici č. 57. po piesně nezjištěnou dobu.
nejméně však ke dni 2l' 11' 2001 užival pro osobní potřebLl celkem 153 lozmnoŽenin
počitačoťch her a audio a video nahrávek přesto. že dle $ 30 odst' 1 zákona č' 121/2000 Sb-
(autorský zákon) je volné uŽití rozmnoŽeniny počítačového progťamu pro osobni potiebu
zakázáno a dále piesto. Že k audio á video nahrávkiím ner'lastnil originál CD nosiče s audio
nebo vidco nahrávkou a s ni neměl oprávnění k pořízcní.jejich kopii. přičemŽ se jedná o t)'to
CD nosiče:
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01/ CD disk označený č.20 SHEEP DoG'N'WOLF, \'ýrobce INFOCRA.MLS.
02/ CD disk o7načcný č. 21 NASCA]{ ]LACING 2002. \'ýrobce nez.jištěn'
031'CD disk o'.načený č. 22 zuDlNG sTAR. \'ýIobce nez.jištěn.
0.11 c]D disk označcný č. 23 I]AVE \4IRRA BMX - l'ýrobce SONY.
05/ cD disk označený č' 2,l _ TONIB R'\IDLR \.ýrobce EIDOS,
06/ CD disk označený č' 25 JONAH LOMU RUGI]Y \ýťobcc CODEMASTERS.
07/ CD disk označený č' 26 slDNEY 2000 - vÝrobce EIDoS,
08'/ CI) djsk označený č' 27 _ TOMB RAIDER 2 \ýrobcc E]DOS.
09, CD disk označený č. 28 \4oRTYR - r'ýlobce \4IRAGE.
l0i CI) disk označený č' 29 THIS lS |OO'I'I3ALL 2 ýrobcc SoNY.
11] CD disk označený č. 30 ALoNE lN THE DARK'r'ýrobce INFOCRAMLS.
12'1 CD disk označcný č. ] 1 DRIVER 2 - výrobce INFOCRAMES'
131(lD disk označený č' 32 - MEDIEVIL 2 r.ýrobce SoNY,
l4i CD disk označený č' ]3 DRIVER2 lryrobce tN}oGRAlv1ES.
] 5/ cD disk označený č' 3,l _ N.íOTORACER výrobce ELEKTRONIC ARTS.
1ói CD disk označený č' 35 AUDlo MP3 IFPI,
17'] CD disk označcný č' ]6 DI\o CzuSIS 2 - \'ýrobce VIRGIN.
18, CD disk označený č' 37 TOMB RAIDER 5 lýrobce ElDoS.
lgi CD disk o^ačený č. 38 XENA PRINCESS WARRIOR výrobce

I]I I.KI'RONIC ARTS
20/ CD disk o^ačený č. j9 CLIVE BARKERS lrl\lDYI).lG výrobce ELEKTRoNIC

ARTS.
21, CD disk označený č' 40 I)ř'-I-IA }-oRCE. výrobce NoVALoGIC,
22i CI) disk označen;i č' ,11 EARTH 2150. Iiťobce MATTEL,
23i CD disk označený č' '12 NAM' \-l'robce GT INGELACTIVE'
2,li CD disk označený č' 'l] t)F]l-l'Á FoRcE výřobce NovALoGIC,
25'] CD disk označený č' 4'1 - No oNE LlvEs |'oRIv[R' výiobce El-F]K l'RoNIC ARTS.
]o l DJ'.l L'll]aČcni a'-lj \IDFo.Uťllrcfu]aprirarlastni ČPU.
27,'CD disk označcný č' 46 - TOCA 2, Úrobcc COl)F]MAS I-ERS.
281CD disk označerrý č.47 slAR WARS R{CER. výrobce nezjištěí'
29] CD disk označcný č. 18 NEEDroRSPEED4: HOGH STADES. r'ýrobce

FI,FKI'RONICS ARTS.
30i CI) disk označený č. ,19 R|VOL1'' ýrobce ÁCCLAIM,
_:1/ CD disk onačcný č. 50 NEED FoR SPEED| PORCHE, Úrobce ELEKTRONIC

ARTS.
]2/ CD disk označený č' 5] MA AGE oF EMPIRES E': T'R.O.R', lýrobcc MICRoSoFT,
j]/ cD disk označený č' 52 ' AI-ITOMAPA EVROPY' ÚIobce nezjištčn,
34/ CD disk označený č' 53 _ NEED FoR sPl_]El) 3 Hol' PURSUIT. qirobce

EI-EKTRONIC ARTS.
]5/ CD disk označcný č. 5'l MORTAL CoN4BAT| TRILociY \ýrobce

GT TNTFRACTTVF..
]61CD disk označený č' 55 TARZ'\]{ výrobce DISNEY.
]7'l CD djsk označený č' 56 URBAN cHAoS - výrobce EIDOS.
38,'CD disk označený č' 57 l'I IIEF:DARK PROJECT' \ýrobce I]Il)os.
39'] CD disk označcný č' 58'DRI\rER. Ú|obce G'I' IN]'ERACTIVE.
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40/ CD dlsk označený č' 59 INDI^NA JONI..S & TIIL] lNF. MACHINE' \'ýrobcc
ACTIVISION.

4l'1 CD disk označený č' 60 _ MS MIDro\\.l.J ]\'ÍADNESs 2'0. \'ýrobce lvlÍCRoSoF'l'.
;l2'1CD disk označený č' 61 ALIEN vs' PRI.]D^TOR' \'ýroboe I:LLCTRONIC ARTS'
43/ CD disk označený č' 62 _ FORMULA oNE 2001 r'ýrobcc SoNY.
4,li'CD disk o7načený č' 63 _ QIJAKFI 2' rýrobce ÁCTIVISloN.
45/ CD disk označený č. 64 SEVERANCEIBL,'\DE ol: DÁRKNESS. vÝrobce

CoDř.-MAsTI]RS.
46'1 CD disk označený č. 65 C & C:RED AI-ERT 2' lÝobce ELEKTRoNIC AR ] s.
47,/ CD disk označený č. 66 coMMANDos. \ýtobce EIDos.
'18/ CD disk označcný č' ó7 GRAND PRlx 3' \'ýrobce INIOGR-'\MES.
.19,/Ct) disk omačený č' 68 NIILLIONA]R!l. lýrobcc EIDoS.
50/ CD disk oaačený č' 69 SPIDER\4AN 2. 1ýrobce ACTIVISIoN'
51/ CD disk označcnÝ č' 70 NBA 2002. \'jrobce ELEKTRoNIC AL'I s.
52'/ CD disk oaačený č' 71 - sPoRTS CÁR GT. výrobce ELEK'I_RO\IC AR'l's.
\.] ( D di.k U/ndacn\ Č' 72 \ lDl o. lÁS ll PCl Č'p'L'.
54/ cD disk označený č. 73 NEED FoR SPEED 2:SPEC'l.]D'. výrobcc ELICTRo\IC

ÁRTS.
55l CD disk označcnÝ č. 7'l HoRKÉL[Io. r1robce BoHEMI'\ INTLR_ACIIVE.
56'/ CD disk ozna'en ' č' 75 RoLLERcoAsTER TACooN, qhobce HASBRO.
57'] CD disk označcný č' 76 - EAR]'I I 2150. výrobce NÍAT'I'I'L.
58/ CD disk oalačený č' 77 'fHD SIMS. výroite ELECTRoNIC ARTS.
59i C]D disk o7načcný č' 78 C & c:'llBLzu?\N SUB' !ýrobcc ILEKTRoNIC 

^RTS.60/ CI) disk ozrraČený č' 79 O|FICIAL Fl RACING.l'Írobce E]Í)oS.
61'/ CD disk označený č. 80 I{ALIiLIFE. výrcbce EIDoS.
62,1CD disk označcný č. 81 oKo \^j'Iobce nezjištěn.
63/ CD disk označený č' 82 SlM CITY 2000. \ýrobce I.-I.LKTRONIC ARTS'
ó'l/ CD disk označcný č. 83 - STRIDER 2. rýroboe VIRGIN'
65'] CD disk označený č' 8,1 SWAT 3 - výrobcc HAVAS lNTLP-{CTIVE.
66/ CD disk o7načený č' 85 AI)APTEC EASY CD CRUATOR 'l'0. vi'robce

AD''\PTEC.CDRWIN 3'8. r'ýrobce ne7-jištěn, \ERo 5.0. lýrobcc AHIAD SoF't'. \'e
\ šech třech piípa(lech seicdná o aplikačni sW.

ó7'] CD disk označený č' 8ó _ ÁI,'DIO MP 3' zástupcc l|PI,
68'/ CD disk označený č' 87 TLlRoK: DINOSAUR HLNTF-R. \'Ýrobce ACCLAI]r4.
69'1CD clisk označcný č. 88 HALF L1FI.-; OPPOSING FORCE. r'Ýrobce HA\rl\S

INTIR'\CTIVE.
70,'CD disk označený č. 89 FLANKER 2'0. \'ýIobce \4ATTEL.
71l CD disk označcný č. 90 NÍS N.IoTocRoSS N4.{DNES 2, r'Ýrobce N{ICROSOF1'.
72l CD disk označený č' 9l l'URoK 2:SEEDS o| E\IIL. l^,l'robce 

^CCl.AlM'73t CD disk označcný č' 92 CIFT, \ýrobcc cRYo.
74l CD disk označený č' 9j loNY HAWK lRo SKATER 2, r1r.obce ACTIvlsIoN.
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75/ CD disk označený č' 91 Ms METAL GEAR sollD l '0. rlirobce MICRosol'1'.
76'1 CD disk ozrračený č' 95 TOMB RAIDER 4 | THE I-AST REV'. lýrobcc I.-IDoS'
77l CD disk označený č' 96 - STR]]ET IIGHTER EX PLUS' výrobce VIRGIN'



78i cD disk označený č' 97 STI-EN'I SCOPE. Úiobce KONA\4I.
79,1CD disk označený č.98 - SPYRo'IHL DRAGoN 3, výrobce SoNY,
80/ Cl) disk označcný č. 99 CiUNN.{,'\N cIlRONICLF]S. \'ýrobce I IAVAS INTERACTIVI].
81/CDdiskoznačenýč. 100 R^INBow DIX' \,ýťobce TÁKE 2,
82/ CI) disk označený č. 101 ALlEN RESURRECTION, \ýIobce ELF-K'fRONIC AR'I'S'
8j1CD disk oaačený č' l02 SYPHoN F'ILTER 20, r1'lobce SONY'
8,li CD disk označený č' 103 SHAOLIN. r'ýrobce SONY'
85i cD disk označcnÝ č' 10'l CAsl'RoL HoNDA VTR, \'Ýrobce nezjištěn'
86'/ CD disk označený č ' ]05 R'LLLY CllAMPIoNSlllP' lýrobcc ELI]CTRoNIC ARTS'
87/ CD ciisk označený č' 106 MFTAL CE^R SOLID 2, \ýťobce KONA\4I.
88l CD disk označen;i č' ] 07 - \IETAL GF.AR SoLID 2. výrobcc KONAMI,
89,/CD disk označcný č. 109 RÁlNBoW SIX 2: RoGUE SP[^R. l'ýrobce TAKE 2.
90, CD disk označený č' 110 - CROC: LLCEND oF GoBBoS. výrobce EI-EKTRONIC

ARI S.
9l/ CD disk označcný č' 111 _ BI'oOD 2: THE CHoSEN. \rrobce GT I].JTER.\CTIV].-.
92/ CD disk ozrračený č' ] l2 DISBI-O 2. \ýťobce I IAVAS INTLRJ\CTIVE.
93'/ CD disk označcný č' 1 13 clII]SS MASTER 5500. l^,l'robce LEARNINC t]o\4PANY.
9'1/CD ciisk označený č' l1,1 SYPHoN F-ILTER 2, rrylobce SoNY.
95l CD disk označcný č. 1 15 I IERoES oF N4 & NÍ 2, lí'ťobce Ut]I so|T.
96, CD disk označenÝ č. 116 _ DEvlLINSIDE. rýrobce CRYo.
97'l CD disk označený č. ll7 N.IS AGE O| tr\4PIREs 2: T-c'E.. výrobce \'ÍÍCRoSoFT.
98/ CD disk o7načený č' l l8 R {LLY Cl IAMPIONSIJIP 2000. Úrobce 

^CTUALIZI.99/ CD disk označený ě' ] 19 - CARMAGEDDoN 3l TDR 200. vÝrobce SCl.
l0n CDLii.ko/r"čcn\ č l20 PUl D\ 2. !)tnbce7l\4A sotl ( \RI .

i01i CD disk označený č' l21 - MEcII\\rARzuoR 20' \'ýrobce MICROPRoSI.].
]02, cD disk o7načený č' l22 SETTLERS 3. rýrobce BLUE BY1E. CD 1,
10]i CD disk označcnÝ č' 12] SE'ITLERS 3. výrobce Bl,UE BY'll], cD 2,
10':l, CD disk označený č. 12.1_ sEVI_]N KINCDoMS. \ýrobce lNTERAcTlVl] Nl,'\G.
l05] c]D disk o7načený č' l25 I.ISHERMANS BAIT 3. výrobce nczjištěn,
106j CI) disk ozIračený č. 126 _ THEME PARK WORI-. výrobcc nezjištěn.
l07'] CD Clisk ozračený č. l27 AYRTON sE\A 2' výrobce SoNY.
l08/ CD disk označcný č. 128 _ QLIAKI ]? TE^\4 AREN^. \ýrobce ACTIVISIoN'
l09i CD djsk oaačenÝ č' 129 MA 

^GE 
()]. EMPIRES 2: T'C'E'. výrobce MICRosoF'I'.

1l0'1CD disk o7načený č' 130 PoOL HUSTLER' \'ýrobce nez.jištěn.
1 ] l" CD disk označený č. lj1 REZIDENT |vIL DIR|STORSCUT. výr'obce EIDoS'
1 12,/ CD disk označený č' lj2 TRANSPOR I' TYCooN, lýrobce SoNY.
l ]j.] cI) disk označen);' č' l ]3 _ SY\DICATE \VARS. riirobce F-LLKTRONIC ARl's'
l1'1l CD disk označený č' 1]4 - PROJECT IGl. výrobce ElDoS,
l l5'1cD disk označcný č' l]5 PllARAoH. r'ýrobce HAVAS INTERÁCI]V|M.
1l6'i CD disk označcný č. 136 FIFA 2001, r'ýrobce ELEKTRONICS ÁRTs.
1 1 7'1 CD disk označerrý č. 137 C & C: RLD ALER'I'. v'v.robce EL|KTRONIC ARTS,
] ]8/ CD disk o7načený č' l38 ICIWIND DAl.IJ. výrobce VIRGIN.cD2'
119/ (]t) disk označenÝ č. 139 _ ICEWIND DALEM, v-rrobce V)RGIN. CD l,
120i CD disk označený č' l40 STAR \\rARS: ]:PlSoDF- I. rýrobce AC'I'IVISIoN.
1 2 1/ CD clisk označcný č' 1'1 l _ sYsl'EN{ sHoCK 2. rÍrobce EI.EKTRONIC AR l's.
l22, cD d1sk označcn1' č' l42 RLNE. q,robce T^KE 2.
123'/ CD disk označelrý č' J13 PoLDÁ 2' výrobce ZIMA SoFT\\rARE'
l2'1, CD disk označcný č' 14'l-DlABLo. l.r]'robce CI]ND'\NT,
l25, cl) disk označený č' 115 I.l 2000. lýrobcc I]I'EKTRONlc ARTS.
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126/ CD disk označený č. l,1ó C & c: TIBLRIAN sUN-' výrobce ELEKTRoNIC ARTS.
l27l CD disk označený č' 1'17 _ DlABLo 2, výrobce HAVAS INTERACTIVI.
128/ CD disk označený č' l48 STAR WARS: W _ WING ALLIANCE. \'ýrobcc

ACTIVISION-
129/ CD disk označený č. 149 - SYDNEY 2000, výťobce EIDOs'
130/ CD disk označený č. 150 - TOMB RIDERI CHRoNlcLES, ťrobce EIDOS,
l]l/ CD disk označený č' l51 PoPULoUs 3 | 'IHE NEGINNING, qirobce trLEKTRONIC

ARTS.
132/ CD disk označený č' 152 RoLLERCoAS'I'ER TYCoON' výrobce HASBRo.
133/ CD disk označcný č' 153 _ RESIDENT EVIL 2' Úrobce VIRGIN'
l3,1/ CD disk ozrračený ě' 15'1 SIN. výrobce VIRGIN'
135/ CD disk označený č. l55 QUAKE 2: MISsloN PACK| GR. \ýrobce ACTIVlslOhv'
l36/ CD disk označený č. 156 _ RESIDENT EVIL 2, r'ýrobce VIRGIN.
137/ CD djsk označenÝ č. l57 QUKE: TEAM ARENA. \'ýrobce AC]TIVISIOI.N,
l38/ CD disk o:rnačený č. 158-CAESAR3, \'ýřobce CENDANT'
l39'/ CD disk oaačený č' 159 Ms METAL GEAR sollD 1'0. \'ýIobce MICRosoIT,
l40/ CD disk označcný č' 160 _ DIABLo 2, výrobce AvAs INTERACTlVE.
1'l1/ CD disk označený č' 161 ALADDIN. \ýrobcc VIRGIN.
142/ CD disk označený č' l62 DEUS EX, lýrobce EIDOS.
143/ CD disk označený č. 163 - HITMAN, \.ýrobce EIDos.
144/ CD disk označený č' 16,l _ C&C : TIBER]AN SL]N, Úrobce ELEK'IRoNIC AR'l'S.
l15/ CD disk označcný č' 165 - No oNE LIVES FoREVER' \ýťobce ELEKTRoNII]

ARl S,
l46/ CD disk označený č' 1ó6 _ DAIKATANA. výťobce EIDos.
1'17l CD disk označený č' 167 - ARMoRED FIST 2, rýrobce NoVALOGIC.
148/ CD disk označený č. l68 TEST DRIVE. {i.ťobce ELEKTRONIC ARTS.
1'19l CD disk označený č. 169 SIM CITY 3000, výrobce ELEKTRoNIC ARTS.
l50/ CD disk označený č. l70 soLDltrR oF FORTUNE, \,ýrobce ACTIVISION.
15l/ CD disk označený č. 171 - RESIDENT tlVtl 3 NEMESIS, výrobce l-lDos,
]52/ CD disk označený č' l72 FALcoN '1.0, ýrobce LEISURISoFT.
l53/ CD disk ozračený č' 173 INDIANA JoNEs &THEINF' M., Úrobce ACTIVlsIoN.

tedy

jednáním pod bodem 1)
neoprávněnč zasiíhl do zákonem chránčných pláv k autorskému dílu'

jcdnáním pod bodem 2)
ncoprávněně zasfil do zákonem chriíněných práY k autorskému dílu.
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čímž spáchal

j€dnáním pod bodem 1)

třeshý čin porušování autorského práva. práv souvisejících
k databáZi d]e s l52 odst- 1 tťestního ziikona

jedÍáním pod bodem 2)
tiestný čin porušování autorského práva' práv souvisejících
k databáZi dle { l52 odst. 1 testního ziilona a

't T I 10/2003

s plávem autorským a práv

s právem autorským a práv

odsuZuje s€

podle $ 152odst. 1 ve spojení s $ j5 odst'a$79odst' 1 trestního zákona k trestu odnětí
svobodY 1'tn'.!]í pěti (5) rněsíců.

Podle š 58 odst. 1 ve spoj ení s s 59 odst' 1 a $ 80 trestnílro zákona se !ýkon trestu podmíněně
odkládá na zkuŠební dobu v tnání paÍnácti (l.5) měsíců.

Podle $ 5] odst. 1' odst' 2 písm' a) trcstního ziíkoía se obŽalovanému ukládá peněŽitý trest ve
výměře deset tisíc korun českých (10.000,- Kč).

Podle $ 54 odst' 3 trestního zákona se obžalovanému stanoví pťo případ, že by pcněžiql trest
ncb'vl ve stanovené lhůlě vykonán, náhradní trest odnětí svobody l'trr''ríní jednoho (l) měsícc.

Podle { 55 odst. 1 písm' c) tťestního zákona sc obžalovanému ukládá tÍest přopadnutí yěci _
l53 ks CD nosičů s počítačoÚmi hrami, audio a video nahrávkani, které dne 21' 11' 2001
vydal obžalovaný Policii ČR'

Podlc $ 229 odst' 1 trestního řádu sc poškozená CENEGA CZECH' s' ř' o', se sidlem v Praze
5, Naskové 3, odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve včcech
občanskoprárrrích'

Podle s 229 odst' 1 trestního řádu se poškozená Son)' Czcch' spol' s r' o', se sídlem v Prazc 3'
Vinohradská 17'l, odkazuje se svým niírokem na niíl]Ťadu škody na řízení vc věcech
občanskoprávnicIr'

Podle $ 229 odst' 1 trcstniho iádu se poškozená MICRoSo|T CORPIOR^TION se síd]em
v One Microseoft Way. Rcdmond. Washington, IJSA, zastoupena Mgr. Martinem
Vobomíkem' advokátem se síd]em v Prazť l. Štupcnska q, odkazuje se sr,1m nárokem na
náhradu škody na řízcní ve včcech občanskoprávníclr'
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Podie s 229 odst' l trestniho řádu se poŠkozená Česká protipirátská unie' se sidlem v Prazc 8.
Pobřežní 22' odkazuje se svým nárokem na nlíhJadu škody na řízení ve věcech
občalskoprávních.

Podle $ 229 odst. 1 tlestního řádu sc poškozený Dan Drmla, nar' 22. 5. ]985' bytem Dobříš'
Nol'á 838, odkazuje se siÍm nárokem na náhradu Škody na iízeni ve věcech
občanskoprávních'

Podlc $ 229 odst. 1 trcst lro řádu se poškozený Matin KoŽial. nar. ló' 2. 1985, bytem
v Berouně' Košťálková 351. odkazLrje se sqim nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávnich.

Podle s 229 odst' 1 trestÍiho řádu se poškozený Ing' slavomír Pavlíček, podnikající na adrese
v Plaze 5. Naskové 3. odkazuje se sÚm nárokcm Ía nálťadu škody na iízení ve věcech
občanskoprávních'

Podlc $ 229 odst' l trcstDího řádu se poškozená IFPI Mezinárodní Í'ederace fonogralického
průmyslu se sídlem v Praze 2. Na Kozačce 7' odkazujc se svým nárokem na náhndu škody na
řízení ve věcech občanskoprávnich.

odůvcdnění

Podle s 3l'1 odst' 3 trestniho řádu písemné vyhotovcní rozsudku neobsahuje
odůvodněni, nebot' obŽalovaný bezprostiedně po jeho \''f'hlášení a státní zástupkyně
\ posk) muté IhůIě sc \,,daIi práva odrolani.

Poučení:Proti tomuto roáodnutí lze podat odvoláni do 8 dnů od doruČeni opisu
pisemného \Thotovení ke Krajskému soudu v Plzni prostřcdnictvím soudu
podepsaného' odvolání musí být podanó ve shora uvedené lhůtě odůvodněno
tal. aby bylo patmo. v kteých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou
\Ttýkány lozsudku nebo řízeni' které rozsudku předcházclo. státni zástupcc jc
povinen v odvolá'tí uvést, zda je podává' byť z části ve prospěch nebo
v neprospěch obviněného'

V Plzni dne 19 ,1 200i

zo,p.*-"tiA-iX*L

MgI. vladimír Žák'v 'r.
samosoudce

okesní soud Plzeň město


